
 ו

 (מ"עמ 0 2 חש 0
 ח"ש 24,80 תליאב
 2000 רבמצד

 ₪006 2: =סחףטסו'צ םאקגחפוסח- בוש תאז םישוע "טפוסורקימ"

 הנשה יקחשמ תא םירחוב 7 - "בהזה יי

 םיפוקה יא לש הירוטסיהה - יעיברה קלחה תארקל

 !1613| 0637 000 - עיגמ 06 - ?ם)

 תשרב הנשה יעוריא - טנרטניא

 ₪60 67+ 2 - ?םלוכמ לודגה

 ...דועו םידיקפת יקחשמ ,היזיוולט יקחשמ ,בועחמ יקחשמ :םיקחושמל ןוחריה

 רך התחממא-נשממשמ

 וזהו ו ,-

 ףרוצמ הז ןויליגה
 אלמה ןוקאה קחשמ
 חוו וטו

 ה ן וטו ד פצ פד
 70605: [י13506ז 0[ (כ[ץחחקטפ קחשמה ךותמ החוקל רעשה תנומת

 - ונעו וו
 . ד ממ

 אייק ₪ א ד[ 0 ת6. של



 לו \ 7 ו 2 ו ג ו

 וו
7 
 מחיר  >. */

 2008 רבגמצד

 - תיזכרמה הרודהמה 8 ₪
 -- . - - - = ל 000 ורה כ ו וה

 וקח ואחת 7 הע 7 הש ₪

8 

 .סואז2 08 8 ב
 == חש. - - 9

 ךרדה עצמאב םיקחשמ ₪ [

 - הנשה יקחשמ יסרפ 8

 66 16 2 :היגטרטסא 8 ₪

 ו כהה התלפ | + על - אנ גו 2

 (תותופסמ 105 :הלועפ 1
== 

  םיפוקה יא וכ :העפות : |
 1 שי מכה שר

 א רוטקוד 8 /
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 ו ו :תמלוצמ הריקח +

 א10ו0ואה 1808655 2 :היצלומיס ₪
 הלעמל לש תוריכמ ךסל +

 7 01 ו 2 א ץגסא :היגטרטסא 1

 הבהאל םוקח
 ימיטפוא יר אוה הזה רוטה ללכ ךרדב
 לע (שדוח לש תורידתב) רפסמ אוה -
 לע ,הלודגה ביטקארטניאה תכיפהמ
 םלוע תכיפה לעו תושדחה תולוכיה
 תוברתמ יתימא קלחל בשחמה יקחשמ
 המכ לש קר אלו םלוב לש יאנפה
 .רבדל םיעגושמ
 לע רבדל רחוב ינא םעפה ,המ לבא
 לע ,םירדועמ תוחפ תצק םירבד
 רתוי ונל השק םיתיעלש םינותנה

 לכ ונחנאש ללגב אקווד ,לקעל
 הזה םוחתה תא םיבהוא ךכ
 ףוגהמ קלח אוהש םישיגרמו

 ,הרקמ לכב .ונלש המשנהמו
 המכ לע דומלל ךירצ םעפה 4
 תיישעתל ורקש םידדועמ אל םירבד +
 הנשב ןמז ותואל האוושהב ,םיקחשמה 6

 .תמדוקה
 רוחאל םישדוח 12 עגרל טיבנ םא 8

 ,וטטהא] 414 517% תיירטסיהב רכזינו

 ' ונלוכי - םוחת ונל היה טושפש הארנ 0
 םירתוכ 15,000 לש םיפקיה לע רבדל

 גשיה ןאכ שיש דיגהל ונלוכי ,הנשב 2
 הזה קושה לכ ךיא וניארו ,םידקת רסח /

 005 11 ומכ םירתוכ םיעיגמו םמורתמ
 / תמאב ויהש זוסאזמ ואסאו.ק-ו 8

 - ונדמל - ןותנ דוע עיגה זאו ,םילועמ
 אוה "ןמייר" בשחמה קחשמש 2

 0. + יעיגהו םינמזה לכב רתויב ירלופופה

 קיפסה אל הז םאו .םירתוכ 150,000-מ
 4 דדועמ רתוי דוע ןותנ וניאר זא ,ונל

 0 שיש ונדמלו ,"ינוס" לש הנוויכמ 6
 תולוסנוק 100,000-מ רתוי לארשיב

 =  םלועהש וחיטבהו ,"ןשייטסיילפ" לש 0
 = ןשייטסיילפ"ה עיגישכ ירמגל הנתשי

 .תא וניארשכ היה אישה לבא ."2 12
 :"2000 א"פיפ" ביבס הירטסיהה

 .תמאבו ,תירבעב ולוכש קחשמ 4
 .הפ ירועפ
 לוכי רבכ ה ג ,תאזה הווקתה לכ םע זא

 והשמ כ ,םירק 0 ,ןכבו ללקלקתהל 8
 קלוצ יד קוש ה וישכעל ןוכנו לקלקתה
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 "כ כה

 ו 9
 ח"ו 6 9 םוקמב

 ש | יקחשמ .ךרוע . ןייטשרבליז דיוד :זס ךרוע * רלג ןורש :הקפה תלהנמ * ביבר ןרזא :ךרוע * טיס יבוק :ישאר ךרוע

 םיפ) א גה * ביטגנ הדוהי :םלצ * רגרבנייו בניע :תינושל הכירע * גרבנש ליג :טנרטניא ךרוע * יקצסולופ ןרע

 א איג ,ירומ לאנתנ ,טבס תנע ,גרבנש ליג ,יקצסולופ ןרע ,ןייטשרבליז דיוד ,טיס יבוק ,ביבר ןרוא ,\/זק ריד
 2000 םסקימ | ה יזוע ,לגיפש ו ;יפרג 7 בוציע * א יחצו ה + ,םחנמ : ןב ה ודיע

 + סקפ "5 - 4 יקל ,קרב ינב 2409 .ד.ת :יתכרעמ - 0%

 ו וו ו | ב של

1 0 , / /'
 0 [ - 1 

 ב ל
 - וש 40 וישנע וושקתה / תכרעמל חלשייש מוח .תועומה ןכותל תיארחא הניא תרה ו

== 

 הכוז םדוקה לכ * יאלמה רמג דע לבגומ עצבמה * (חוקלה תיב דע) חולשמ ימד ח"ש 25 ללוכ אל ריחמה *



| 

 7 = הש 7 7 7 7

 ה ד" - . ןו.-==<- == .=אא.-.אמבב ה -

 ו בושה ב

 | ז0(6|6הו

 תכורעת רבמבונ שדוחב המייקתה ,השקה ינוחטיבה בצמה ףא לע
 ללש הגיצהו ,תרושקתה ימוחת ןווגמב הקסע רשא ,600!16תו
 וישכע רבכש הלא :תוירוגטק יתשל םרקיעב וקלחתהש םירישכמ

 רפסמ דועב קר 2 ץורעל ועיגיש הלאו ,תומוסרפב ונתוא םידירטמ

 .םישדוח

 םג הנמיס תא הריתוה ונילע תרבועה תיראלולסה הכפהמה
 וארה םוחתב תרושקתה תורבחשכ ,161660ת1 20000 לע

 םינכודה תאו הכורעתה -ינג תומלוא תא ופיצהו ,האלמ תוחכונ

 .םיעבצה לכבו םיגוסה לכמ -םידיינ םינופלט ללשב
 ויה ,תיטוחלא תרושקתל תועגונה תוגוצתה ןמ רכינ קלח

 רישכמה תועצמאב טנרטניאב השילגה תייגולונכטל תורושק
 .(\\ 4 :) דיינה

./ "₪ 
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 תלבק לע 161660תו 2000 תכורעתב הזירכה "קזב" תרבח

 "בחרה ספה" תוריש תקשהל ,תרושקתה דרשממ לחוימה רושיאה

 .41051. תייגולונכטב
 רעפה תקבדהל ףוס - ףוס איבי ילוא תאזה היגולונכטל רבעמה

 םלועה ראש ןיבל וניניב םייקה ,םינותנה תרבעה אשונב יגולונכטה
 .יופשה םלועל ברקתנ הז אשונב תוחפל -יברעמה

 םידבכה םישלוגה ויב רורשל הלחהש הברה תושגרתהה תורמל
 ללכל ויד לוזו ןימו היהי תורישהש דע בר ןמו חקי ,ץראב
 םירבוחמה רקיעב ונממ תונהיל וכישמי םייתניבשכ ,הייסולכואה
 .יוסינה ידקומל

 ו

 בנראהו בצה

 "לטניא" ובצייתה ,דבעמ רחא דבעמ ,עובש רחא עובש
 .רתוי חלצומה דבעמל ץורמב ,קוניזה וק לע \א[₪ -ו

 וב םויל הגרעו ,הרמ הסובת "לטניא" הלחנ ,עובש רחא עובש

 הלא תבוטלו) !ו!חצינ בצה םויה ,ןכבו ...תרחא וארי םירבדה

 ריבסנ ,"ישפוח רועיש" ושוריפ תכרעמב "תורפס" עוצקמהש
 ,(החצינ "לטניא"ש איה הנווכהש

 דועב ,ןורקימ 0.13 תייגולונכטב דבעמ חתפל החילצה "לטניא"

 .0.18 קר - רתוי תנשוימ היגולונכט םע "רוחאמ תרגפמ" 10
 ךא ,ךישמת חטבל תרמגנ יתלבה םיצורמה תמחלמש ,ןייצל שי

 .הנוילעה לע "לטניא" לש הדי ,חכשיי אלש הז דיחי ברקב

 >2 8 ןשו
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 !רלתה לש ובוש

 30 510016%-ה יקחשמ ורבע ,יפרגה ץיאמה לש ותדלוה זאמ
 םצעש םיקחשמ ןיידע םנשי ,םלוא .םיבר םיגורדשו םינפ תוחיתמ

 העבה וינפ לע הלעי ,יתימא םיקחשמ רוכמ ינזואב םמש תרכזה
 לומ וילע ורבעש הניש אלל תוליל םתואב רכזנ ודועב ,תינמלוח
 .ךסמו

 ,הריעצ הרענ הניא רבכ איה םג ,ומצע קחשמה ומכש ,2[1 תרבח
 :םיקיתע םיטיהל ינש שדחל הטילחה

 .[כססתנ - ו < -35116 ו ס6[1וח516וה

 םשב וידוטס י"ע התופמ ,\%(/ס|![ 32  ארקיש ,ןושארה

 תאצל רומאו ,[ז2 תרבח לש אלמ חוקיפב ,(3ז6ץ הזז 58
 .ךשמהב .היופצה האנההמ םועטל ונל תתלו ,[כסטחה 3 ינפל
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 תועידי בר ןמז רבכ תועיגמ ,181/1 לש תולפאה רקחמה תודבעממ
 .וק 0]ט6 - ה לש ודיתעל עגונב

 םיעיפומה םיכסמה ראש ומכש - הז ךסמ ,ויחתפמ תכרעה יפל
 עיגי - תויסקרונאה לעה תוינמגוד תא ריכזהל ליחתמ ,ןורחאה ןמזב

 תייגולונכטב םויכ תוארנה ולאמ תולופכ תויפרג תויוכיאלו תומרל
 1 (-0-ה

 םינש 5 דועב ,האיציה ךיראת יבגל ונכדעתתש יאדכ ,הרקמ לכב
 ."םיכתמש הלאל םיאב םיבוט םירבד" - תושעל המ ןיא .ךרעב

 9 ילרוג ןורניז
 ,ונתוא םג ףוחסי בורקבש שדחה םידבעמה לג לע רמאנ רבכ תובר

 תתל ןמזה עיגה .םתוא ווליש תונורכיזה לע ונטריפ אל ןידע ךא

 ."טידרק" טעמ םג םהל
 ורשפאי ,םידבעמה םג םיבלושמ הב הדיחימ קלחכ -הלא תונורכיו
 הברה םיקזח םינותנ דוביעו הרבעה ,"הביחס" חוכו תוביצי שמתשמל

 ,רתול
 םיבשחמ ילעב) םויה רבכ םיכרצנ הלא םיאנתש ,ודיגי רשא שי

 ,הכירעל םישמשמה םיבשחמ ,תויפרג הדובע תונחתכ םג םישמשמה
 רחמה יקחשמ דחוימב ,בשחמ יקחשמ -אל ךיאו , [2\/ כ -ב הייפצל
 .(םימדקתמה

 -רבוטקוא םישדוח תוביבסב תאצל םירומא ויה הלא תונורכיו
 .תוכחל דוע שי הז טירפל םג ,ונרעצל ךא ,וז הנשב רבמבונ
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 ?ןוניתה חרזמב םולש
 ?ןוכיתה חרזמב םולש

 המחלמ להנתהל הלחה ,55 ןיוולה תרבח המק וב ןושארה םויהמ

 םיעצמאהו םיקשנה .תונושה םילבכה תורבח ןיבל הניב היומסו היולג
 םיכילהב שומישו העינמ יווצ אלא ,םיליטו םירודכ ויה אל המחלמב
 ופיצש םישנאה לע תורבוע תובר תולטלטשב ,םינוש םייטפשמ

 .ןיוולל

 רבוחמ היהש חוקל וב ,רדסהל תונושה תורבחה ועיגה ,הנורחאל

 תוקתנתה ספוט לע םתוח ,ןיוולל רובעל ןיינועמ רשאו םילבכל
 לכות ןיוולה תרבח ,ךכ - םילבכהמ

 תמייקה תימינפה תיתשתב שמתשהל

 ,הוקלה תיבב השדחה תיתשתכ
 .ןיוולה יתורישל



 מה כ .] 0 רריחב בל א

 7 הי וובזא דוח ומ הז (רינ נו וא

 יש םיקרפה ינש ₪ אצי [טסואוחש 6
 ד 6 ו 616 5
 דבל חילצ ו אוה ךא ,רסחה תא אלמל
 יחש בלב ומצע לשמ םוקמ ומ
 ְ . 5% | יב

 ףוס תארקל קר אצי ו 6 2 םנמא
 תא ךישממ אוהש תוארל רשפא רבכ ךא ,הנשה
 תניחבמו ולש המרה תניחבמ ןושארה קחשמה
 גי מ עי אוהש םישדחה םיטרדנטסה

 2 3 = תש גב וערחפו 4 דירג : פו
 == = ה1--"ש .אמאממו מאת מממ מנטה == == 7
 ו

 ה =
 ןומש 0 לש ו |

 2 מ ועב
 ,םיקוחר ןוימד תוזוחמ לא ן ןקחשה תא

 !ווסוה| 3 הז וב

 ב
 טבממ הלועפ קחשמ ןיב ובלישש םינושארה

 ' טבממ הלועפה רגאד תא - פופ ₪
 0 .בלישו ,המידק יניצר דחא דעצ ןושאר
 | ורמ הלילע דצל םידוקפת יקחשמ לש םיבר
 1 1 ינדיתע הריוואו םיניוצמ םילזאפ

 החלצה רחאלו ,תובנגתה לש םיטנמלאל ישילש '" אפ
 ,500 [13ע5141ו0₪ -ה תלוסנוק לע הרידא - ל < 4

 , | - . 5 : 2 5 ) ו

 ו ה לא םג ו ףוס) עיגה אוה 1 1 | . / ] ו 6 | 0/

 ו ₪080 !סז 6 יי 1: 0 זסחו 8 /

 .וא םיטלבתמ אל ללכ - ךרדב תוינוכמ יקחשמ
 .תמאב אוה| אפ: קסוטווש .ךא ,םיסרפב םיכוז
 רב ו .תדחוימ תונמוא תסיפ
 .תינוכמב דק נתמ א .אוהש .הדבועה תורמל ,הלועמ
 .ידבלב דחא ןרצי שי

 תנש לש הלודגה החטבהה היה כוגופ!0 2
 ןיבהל םיסנמ ןיידע םינקחשה בור ךא ,0
 -לכ קחשמ רוציל ןמז הברה ךכ - לכ חקל המל
 םתא המ .הרדסב םדוקה קחשמל המוד ךכ
 ?םיבשוח

 7 ןח הנשה םג ,הנש לכב ומכ - = ךכ ןבא
 = קחשמל םיבר םירופיש איבהלו שדחל םיחילצמ
 - ,תולועמ -תויצמינא ..ונילע .בוהאה לגרודכה
 לרב קחשמ תורשפא ,ההובג המרב םיבירי
 ?שקבל רשפא 6 דופ המ

 יא .רתויב ם ירי יב היגטרטסאה יקח ?ממ רז

 | 5 ה תה ְן 0 |

  רפסמ ואצי ה 6יסחווזס| ינפל םנמא
 ₪ .(זסטחש ךא .,םיידממ - תלת היגטרטסא יקחשמ
 .תוכזב רקיעב ,םלוכ לע תולעתהל חילצה ("סהוזס]
 .תורחתה .םיטרפל בל תמושתו הלועמ .הקיפרג

 61018 וא 5|וספטח ןוויכמ העיגמ הדיחיה

 ו יי יה ו
 .הרוכבה תא הקול םתשולשמ ימ ונטלחה אל
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 לכ םיאצוי אל םיירוקמ היגטרטסא יקחשמ
 ב
 םירשק אוצמל ולכות 5|ספטה-ב קר
 ,הכלממ לוהינו תושקנתה תונויסינ ,םייטמולפיד
 הריוואב םילייח יפלא םיללוכה תוברק דצל
 .הקיתעה ןפי לש תירותסמה

 בכ ןיאש בושחל רשפא היה ,(ה הוטס -
0 

 זיו

 ץיגה זא קוידב .ללחה ירוטלומיס רנא'זב שדחל
 החסונה תא מ ךיא םיגדהו 91130607
 תרזעב התוא םימשיימו חגו6טז לש תחצנמה
 ,ונימי לש היגולונכטה

 -- תרדס רחאל

. ' 1-1 
 דחוס [ רטט

 דוע ואצי םא אל ?תמ הקתפרהה י יה
 חש 1.0חטא| .ומכ שמחדמ ₪ םיקחשמ |

 ו
 ו ו )

 שה תו ] ל

 םישנא - ךרד תצירפ טלחהב אוה 11ו6 5וחו5
 ו-4 םלשומה קחשמה .םישנאב םיקחשמש
 דרבח ייח להנל וצר דימתש ,ןובס תורפוא יבבוח
 ,םילאוטריו

 םג 7 600110]-ל = המודב
 רנא'ז תא איבהל חילצה םגחו 0
 .םישדח םיאישל דממ-תלתב היגטרטסאה
 תוצובק שולש ןיב רוחבל תרשפאמה הלילע
 לש רשועו הלועמ הקיפרג ,ירמגל תונוש

1 
 ,תיתימא

 | םאו ו לש 8 ל 5 ל
 | דוע עומשל םידיתע ונאש טפשמב שמתשנ

 ,עיבצמש ימ" :הבורקה הפוקתב הברה
 , "וציפשמ [

 | צר רא הר

 0 0 -הוסוו
 וחובב

 ( 2 54 א
 ושמש ''

 ,החא- קה ₪ \ 8 =

 2000 םסקיח

--- 

 ו תיב דע) חולשמ ימד ח"ש 25 ללוכ אל ריחמה +



| 

| | 

 ?םיפפועמ םיקנט ?הז המ -םינוש הפקתה וכרעמ 1 רדסל ר רשפא ה 5

 | פו - ומ היה כ - תא םיריכמ אלש םכמ היגטרטסא קחשמ אוה !וטחסשסז|

 /  לבקל ו תעכו .תא גיצהל חילצה ב
 = תוש . וי ומ - וה .תויללח ו ללחב היגטרטסאה רנא'ז ךשמה קחשמ תאצל רומא קוחר-יאלה

 יסונ 1 .שמתשהל ןקחשל הרשפיאש ,תינשדח קרפ ונלביק תאז לכב ,(₪סחסז!6 2)

 י'חמ אלש ללחה עיצמש תויורשפאה לכב ,יווקמה קחשמה רובע ןיטולחל שדח

 .(!אלמ דמימ-תלתב הטילש) בחרה ולא רובע .זוסחחפואסז!ה: 08136ץ587ח םשב

 | דרה 5 0

 ילע תובוהאה תויללחהמ תחא

 .םוציעה ןחלוש 5
 - רש [1

 - ו ו השש | .םבב התמר

 6 2 . - = ששב " :תויללח ןומה תומייק קחשמב ₪ מ 2
 1 .תאז וא תוקיטקט לע קחשמב שגד םייק |

 3% ו | \

692 +, \ | : 78 
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 עצ ו"

 |: ה בו ו:

 ע"הלמב הסיט בוש

 -4א4 םעסו טדוסא
 2 פי'גה ייה

 | ₪" לוח קזוי6 1016761146 :ץיפמ 62.0. :ץיפמ
 תייצלומיס קחשמ אוה הוו|6 02[ 3זוזהומ |36 :ץיפמ | םה .םיפשג לש ץורמ יקחשמ ומכ ןיא

 לע םסרופמה ברקה תא .רזחשמה ,הסיט קחשמהמ הלימג רובעל ונקפסה םרט םה .,םתוא ןרמתל לקש 4 ,םידבכו םילודג
 .הינשה םלועה תמחלמב שחרתהש ;הינטירב ךשמה קחשמב רזוח [2ו0]30 רבכו ,םדוקה 44 טוס קחשמבו ,שער ןומה םישוע

 391116 (01 עיצמ ,הירוטסיהה רוזחש יש וע עשר. תוחוכ רורחש עונמל ורקיעש ,לודג
 בש ,ןיי צנ ,םונהיגהמ

 = - םופסופו ₪5 וו: סגהא קמסק םהדדו.= השה| 5
 ילאוטריו יל סורב

 ו וו 1

 יי? ] ימ לכל הבוח קחשמ .אוה וש <

 שדחה ו רש יקחשמ ןהמ שרדנש .ופ גנוקה = תקתרמה המיחלה תרותב איקבש
 .ססובמה ,שחנל רשפאש יפכ ,6ג₪ו /\ז6ת ,הרדיסב | יקחשמ <  םוחתב שרח :קחשמב : רבודמ
 חותינ רבעש 0 % לע אוה םג סו לובמ , לקרב 04 ,תמא ןמזב היגטרטסאהו
 בוצל 5 ;קש רפכ לשו םגא לש ילרוטספ

 5 - ב ,ןייצנ דוע ,ברק .תריזל ךפוה
 תי // \ ,םיעבשה תונש לש םיתייסא םיטרסמ החוקל
 (ת 2 / תולעב  'חוכ \ תוביטח :הפסמל תקלוחמו

 ,ופ גנוקה | ל ב ו
 המיחְל שפחמש ימלש ךכ ,(םיפייסהו יב
 ,ןכ - ומכ .החוטב .קחשמהמ האנהה -וטנ

 ירותסימו דיחפמ

 (ו'316₪ע 18( :ץיפמ

 היגטרטסא קחשמ אוה [ז% זטקושטע

 תוחוכו שש העברא 0 המיחל /'

 - - פי'ג לגוס םישימחמ רתוי ללוכ אוהו
 .םיראומ םילולסמ

 ,רתויב ההובג המרב הסיט תייצלו
 יי ינדמוא ללוכו' "+. "יתש הי 35 -

 םעו םינתמ םע יביטקארטניאו ו תלת | 7
 הרוטסקטב םיננעו ,םיליעפ. יוגוה תוחוכ
 םיסונמה .םיסייטל םירשפאמה :תיתואיצמ

 מיס גוחוגות ,שדחה םיריקפתה קחש

 ש| 1 ו

 | הצמינאה ה ,בוציעה תונמואב | 0 ְ ל 4
 ו ירוקמה ] :

 0" שגב 2

: / 

 תושדחה % מישמלו תויורש
 4 קח עמב | לועפה תיברמ .

 ללוכ :,ןכי ןמכ  .םכותב .אבחתהלו ורומ ו תועצמאב וטו גת םהב ,םיאופקה ןופצה וב גמל היתי י ןתינ .- .םינקחש ה לנמל
 ןתינו  ,הפיקת "ירושימ 100. -כ קחשמל | םיבר םיטנמלאב לת ו ךרד ,םיפתתשמ בר המרופטלפ- קחשמכ
 | ,םינוש םיסוטמ ימגד השימח ןיבמ רוחבל < תו < וש לש העונת תויורשפא ןווגמבו ףושיב < = םיפי'גה ימגד ןיבש ,ןייצנ דוע .טנרטניאה |
 רשאכ ,הפוקת התואב ה ושמישש 6 ל ב 0-2 ןמכ | לש םיו מלשומ .םיקתעה | :םיטלוב 1

 . - ל , - 0 190, צא

 | 7 ( ג 2 2 5

 6 ב ,(ועדג פל גוב תו יחשמ תורשפא ןהיניב) ק
 .תועיתפמ ,תונווגמ דאמ .-- לש תועצמאב םדק ול 2

 חוכ תזזה ומכ ,תומישמ ןומה םע ,תוקתרמו | טירפת 7 םג ללוכה ,(..(םלדבאתמ =,

 < רוע שוביכ ,ביוא תוצובק תדמשה ,שדח רתאל 8 תויומדו םישדח 2 ילכ 1 יל 4 םיקחשמה דחַאב  רבודמ ,תינכט הניחבמ

 | לש תותירב תתירכו /: זח ןי עי רונוב עונמל  תורזח :-רנא'זב רתויב םיביהרמה
 5 ג 4 ₪ מא | 96 3 , ;נמלו 9% בש 1 קל בכרומה דמימ - תלתה

2 = 

- - = 
|" 

 פקטו הזוח6 5ק11[וז6 - ה םה םימסרופמַה <

 וס [ 101116300 - הו
 . גהל ןתינ :תוחפל ,תואיצמב וב ףסכ ₪ 0

 יא , ב -
 | וע % - א םיאלפומה בפה ילממ=

 ,קחשמל .עיגהל םוקמבשב ,ול ינש ןיאש
 .ןקחשה לש ומלועל .תועיגמ ו תויומדה ]
 7 ב ירו ית יב ו = 8 -- ,לטמל -

 םע םינוש םינוויכב ג" גב (> וא ,הרזעל םיקעוז םירוביגה וב התיבנ
 תהב ב ,תונוונמ תויורשפא = חילצמ ךכ ינובטקלאה - :מ תועד

 וי לת מ



 2 יב

 תרהוז ביבא לת ריעה .2000 רבמבונב 30-ה ישימח םוי
 .הקד הכימשכ התוא הסכמה חיפרעה הטעמל דעבמ

 :חוודמ ןפלואב ןיירקהו ,תוכחמ רבכ היזיוולטה תומלצמ

 לש דחוימה רודישל םיאבה םיכורבו םידבכנ םיפוצ בוט ברע"
 תי ל יי יי
 רתוי םירבד םהל ויהש הלאמ ץוח ,ברעה ןאכ וסנכתה םיבשחמה
 םוכיסבו םיסרפה תגיגחב ףתתשהל ידכ לכהו ,תושעל םיבוט
 ".בשחמה יקחשמ םלועב הפלחש הנשה

 ,ביטגנ הדוהי ,ונלש ברעה החנמ תא האור רבכ ינא הנהו"
 ואוב וא .ץראב םיבוטה דחאו \/12 ןוחרי קדיש םימלצה לודג
 "...סקטל תורישי רובענו

 הלוע דפקומו רוחש םפשו תעזעזמ הבוהצ הפילחב ךומנ שיא
 .המבל

 ללוכ ,ןופורקימב דבכה ינמורה אטבמה עמשנ "!םולש ,םולש"
 .תיחרכהה המירצה

 סקטל םיאבה םיכורבו ,לטסירק ימלואמ םכל בוט ברע"
 ,\\'17 ןוחרי לש ללכב ןושארהו םוינלימב ןושארה "הנשה רבבע"
 ,םייפכ ,ונ .ברעה םכלש החנטה היהא ינאו ,ביטגנ הדוהי ינא
 "!ה'רבח הדות

 ימוסרכ .הדוהי לש ותשיא ,תידוהי דצמ תורעוס םייפכ תואיחמ
 .סקטה יחרוא ראש לש םינבצע הלגייב

 רכוז ללכב ימ .הנש דוע ונרבע !ה'רבח ,הז תא ונישע זא"
 רכוז ימ ?דבלב הנש ינפל םיקחשמה תיישעת התייה בצמ הויאב
 ?הרבעש הנשה לש םילודגה םיטיהלה תא

 ,תוירי - 131[ 1.116 אוה ורכזי ןכש םילודגה םיטיהלה דחא
 לעמ תולעתהל השק המכ .םוקמ לכב םיתמ םינעדמו םיצוציפ
 אל !םייפכ ,ה'רבח ונ .הזה אלפנה קחשמה ביצהש הובגה ףרה
 "!הדות !םכתא םיעמוש

 םיניערג תופילק ,תידוהי דצמ תורעוס םייפכ תואיחמ בוש
 .םיחרואה ראש לש תונחלושה לע םרעיהל תוליחתמ

 קחשמ תיירוגטקב םידמעומה תגצהל זא ,יפוי ...ןכ ..הההא"
 המבל ןימזהל דבכתמ ינא , 2000 תנשל רתויב בוטה 75 -ה
 "!טבס תנע תאו יקצסולופ ןרע תא

 תנע לש םירוהה .ןרע לש אמא דצמ תובהלנ םייפכ תואיחמ
 וישכע קוידב םהו ,ןותיעב תבתוכ םהלש תבהש ועדי אל ללכב
 ."דלפשור"ב ברע תחוראב

 הלמשה ילבוש לע ךרוד טעמכ ןרע ,המבל םילוע תנעו ןרע
 .תנע לש

 הירוגטקה תאזש קפס ןיא" ,ןרע חתופ "רקי להק בוט ברע"
 םיצוציפ ,תוכמ ,תוירי -ילארשיה ןקחשל רתויב המיאתמה
 םזילאירב אולכה ,עצוממה ילארשיה ךירצש המ קוידב .תומילאו
 ".ת"הזמה לש יטוקאו בכרומ ךכ לכה

 אוה הפש הזיאב" תואירק ,םיחרואה ןיב הכובמ תושיחל

 ,ללחב תודהדהמ "?רבדמ
 ים א 7 יי מ = ב) יד ימי יבא

 ":םה 20000 תנשל רתויב בוטה
 ,המבה תניפב לודגה ךסמה לע םיעיפומ םימישרמ םיטקפא

 .םידמעומה םיקחשמהמ םיעטק םיארמו
 ו

 .הפילחהמ פוט - פל ףלוש ןרע
 ."[כ0ט% א קחשמה :אוה חצנמהו"

 0 =--- מ

 65 =א
 . תמר םעו ןייוצמ ןכות רופיס םע הלועפ ,//תואקתפרה קחשמ והז

 .ןכ םג תלפונ אלש הקיפרג
 בצמב תישונאה הרבחה רשאכ ,שדחה םוינלימב ליחתמ רופיסה

 תפקות תירותסמ הלחמו ,דואמ םיצופנ רורט ישעמו תולחמ -שונא =

 תירותסמ םיטסירורט תצובק ,לכל ףסונב .הנחבה אלל םדא ינב
 אל דחא ףאש איה הדיחיה היעבהו ,םלועב טולשל תוסנל הטילחמ =
 .המויקב ןימאמ =

 לבא ,"'קייווק'' יקחשמל המודב ,ישילש ףוגמ יונב קחשמה
 בושחל ילב םככרדב אצמנש המ לכ תא גורהל וכרטצת אל הפ
 הקיטקט ,הבשחמ רתוי הברה שרוד קחשמה - םיימעפ

 .תומדה תיינבו <
 זירפ ,קרוי -וינ :םלועה יבחרב רקבל ולכות קחשמה ךלהמב =
 .שאר אלל תוריחה לספב תופצל וליפאו ,גנוק- גנוהו =

 תויומדה ןיב םיגולאידהו םיטרסהו ,הבוט שממ קחשמב הקיפרגה
 .האלפנ הרוצב ןכותה תא םינוב =

 םיעטק תוארהל ליהתמ המבה תניפב ךסמה ,םייפכ תואיחמ
 םיבורקה לש םייניעה .םיצוציפו תוירי ילילצ עקר לע קחשמהמ
 80) הנחמב תונוריטהמ הרובג ירופיס ,תוקרוב םיחרואה ןיבמ

 .ןוילימה םעפב עמשיהל םיליחתמ
 ולש דבכה ינמורה אטבמב ביטגנ הדוהי רמוא "!הדות ,הדות"

 אלש ןמזב ,ןמשב ולש לדרחה תפילח תא קירבה וליאכ הארנו
 .המבה לע היה

 "יתימא" םיקחשמ רנא'זל רתויב תובוטה תואמגודה תחא"
 יקחשמ םוחת קפס אלל אוה ,רתויב הבוטה הרוצב בשחמל רבעש
 "הגמ 800 םויטנפ דבעמ שישכ תויבוק ךירצ ימ .םידיקפתה

% 

 םייפכ ?הא ?היינש תיפלא ךות 87013 בשחל לגוסמה ,ץרה
 "!!שייבתהל אל ,ה'רבח

 רמגיהל םיליחתמ םיתיזה ,תידוהי דצמ תורעוס םייפכ תואיחמ
 .םירחאה תונחלושב

 ,םידיקפתה יקחשמ תיירוגטקב "בהזה רבכע" סרפ תקנעהל"
 ןגרומ תאו גבס יבא תא ,רעס ןב ןרע תא ןימזהל דבכתמ ינא
 "ייפ -הל

 םיטבמ .ןרע לש ותרבח ,יריש דצמ תורעוס םייפכ תואיחמ
 ירבח ויה םעפש ,הדיל םישבכ ירויצ םע תויחלימ 4 דצמ םימוטא
 אל איה םא ןגרומ תא לואשל וזעהש דע ,[כ6חוסמ5 רתאה
 ,םזגומ תצק הלש ףושחמהש תבשוח

 םידקמתמ םלואב םירבגה יטבמ ,המבל םילוע ןגרומו יבא ,ןרע
 .ןגרומב

 דועלו דחוימב םיחלצומ ךשמה יקחשמ ינשל וניכז הנשה"
 .יבא רמוא "םינייוצמ םירתוכ רפסמ

 :םה ₪ -ה תיירוגטקב "בהזה רבכע" סרפל םידמעומה"
 3310 טז 02316 2, 106 [כ6[3 , [כוג\טןט 2
 " !הז תא דיגהל יתיצר דימת" ןגרומ תארוק "...אוה הכוזהו
 תצלוחל תחתמ הקיתע ףלק תליגמ איצומ ןרע
 .ולש 16181|וס3 - ה

 "ה[6טז% 61416 2"

 !ירומ לאנתנ תאו ןורהא איג
 !םייפכ תצק דוע ,ה'רבח ןכ
 "בוט חור בצמ

 רצמ תורעוס םייפכ תואיחמ
 שמתשמ םיחרואה דחא ,תידוהי

 ולש ףועה עבר לע הייחלימב
 סנכיהל יבאלו ןרקעל םרוגו

 .הירטסיהל
 םיליחתמו המבל םילוע לאנתנו איג

 .דחיב םואנל
 קר .וזה האלפומה הירוגטקב לד יד עציה הנשה היה ונרעצל"

 -םישדח םירתוכ עיפוהל םיליחתמ ,הנשה ףוס תארקל ,וישכע

 הכלמל דובכה תא תצק וריזחי ילואש םיקחשמה קושב םינשי
 .הזה רנא'זה לש הנקזה

 "םיטסווק"ה תיירוגטקב "בהזה רבכע" סרפל םידמעומה"

 :םה 2000 תנשל
 " ה זסהוסזב , 16 1[ .סחפטפו 1סטזתסע , (נהוסזרט] הוטו 3
 הלש םיעבצהמ דחא לכ לעש תירגנוה הייבוק איצומ לאנתנ

 םיאתהל חילצמ אוה תוינש רפסמ רחאל ,תרחא תוא תקבדומ
 .בותכה תא ארוקו ךירצש ומכ םיעבצה תא

 " דיחט [ .סחפספ[ 1סטזח6ע אוה הכוזהו"
 - - ו 0 0 7. = אמ == 2 --< - : . =

1015 810 2: 1 
 יקחשממ דחאל ךשמהה קחשמ אוה םגו0טזפ 00866 2
 53008 ()1 /\ו6ח .םויה דע ואציש רתויב םיבוטה א-ה
 .,תונייוצמה רושיקה תוניצס ןיבמ הנושארה תועצמאב ,ונל ריבסמ

 | .הרדיסב םדוקה קרפה םויסמ ךתומדל הרק המ =
 םירבדה דחא אוה 1ח[וחווץ-ה עונמב ןובנה שומישה

 ירתוכ ראש לע תולעתהל חילצה ותוכזבו ,םהב ךרבתה 8022 - -ש |
 הכ הלילע תובורק םיתיעל םינוב םיבר םיקחשמ .קושב 1[

 תויובלטצההו תויופעתסהה לכ לע דומעל השקש רע ,תפעוסמ |
 ,םעפ לכב םינוש םיטירסתב קחשל םתלוכי ןאכ .הקתפרהה לש \
 .תואצמתהל לק ךא - ולדוגב םוצע םלוע לבקל ןיידעו |

 השק (ךתומדב םייוסינ ךרעו בש ימ אוצמל) תישארה המישמה
 המר לע תורמושה תולועמ הנשמ תומישמ ללש ןנשי םלוא ,דאמ
 יקחשמ לש תורוסמה בטימ פ"ע תויונבו חתמ לש ההובג
 ,םייסאלקה םידיקפתה \

 ן דוח 1.081 .סטזחפץ
| 

 תרדיסל םיעדוותמ ,ןייאר לירפאב םישגופ ונא 11.] -ב
 .ןוימידל תואיצמ ןיב טטושל םיליחתמו הלש םירזומ תומולח

 בצעמש אוה 116 1 .סחק65| !סטחו6ע לש םילודגה תונורתיה דחא
 תחא לכל רשקיהל ךל תמרוגה ,המיהדמ רופיס תלוכיב ןנוח קחשמה |
 .ןיינעמהו ירוקמה הלילעה רופיסב בהאתהלו שוגפתש תויומדהמ <

 ,תטרופמו הרישע הקיפרג תרזעב םייחל םקומ קחשמה םלוע
 .הנורחאה הפוקתב וניארש תופיה ןיב ןה תושחרתהה תוריזו

 תא ריכזהל םג יאדכ ,קחשמה לש הקיפרגה לע ונרביד רבכ םא
 תסאמנ אל קחשמה תקיסומ .הלועמה בובידה תאו ןיוצמה דנואסה =

 .יעוצקמ טושפ תויומדה לש בובידהו ,וכלהמל העירפמ אלו
 יקחשממ דחא אוה 16 1.סחשספו !סטחוסע ,םוכיסל

 דחיימש המ ,תונורחאה םינשב ואציש רתויב םיבוטה הקתפרהה
 םילזאפו תוניינעמ תויומד ,חבושמ הלילע רופיס הז ותוא
 .הלילעב בטיה םיבלתשמה םיינויגה |

 םה ךיא םירכזנ הרובחבש םינקזה ,תורעוס םייפכ תואיחמ
 םיביהרמ רתוי דוע םיטקפא ,ןושארב תונוידב 4126[כ וקהיש
 .ךסמה יבג לע םיעיפומ

 רזוחש ביטגנ הדוהי רמוא "!תמאב ,ה'רבח סנמרופרפ לש יפוי"
 לש םישאלפה תא ריזחהל הליחתמ הפילחה .המבל ףשנתמ
 לי "ב

 םתלוכי בשחמה יקחשמ ימי תליחתמ רבכש ,דחא רנא'ז ונשי"
 וא תמכחותמ הקיפרגב ךרוצ ללכ היה אלו ,ונממ תונהילו קחשל
 חור תא לכמ רתוי ףקשמה רנא'זה אוה "טסווק"ה .יבלוד ילילצב
 סרפ תקנעהל .טייב -וליקה ימיב םעפ ויהש יפכ ,בשחמה יקחשמ
 תא המבל ןימזהל דבכתמ ינא ,הנשה "טסווק"ל "בהזה רבכע"

 המכ ינפל דע ךיא רכזנ להקהמ קלח ,תורעוס םייפכ תואיחמ
 בורמ רבכ סמנ ךסמה ,"7 יראל"מ ובהלתה דוע םה םינש
 .םיטקפא

 ומפשו ביטגנ הדוהי רמוא ".הלודג הגצה תמאב ,יפוי ,ונ"
 ןועשב תוריהמב טיבמ אוה .םיקחרמל קהוב חפוטמהו רוחשה
 ,םירבח ןמז ןיא" :;רמואו (למרכה קושב לקש 50)) הייטראקה
 אל םא רתוי רהמל ונל שי ךרד וזיא זא ,רהמל ליחתהל ךירצ
 םיחאה דמצ תא השקבב ולבק .%36וח8ַ -ה תיירוגטק תגצה ךרד
 "!ה'רבח םייפכ !ודיעו דיוד :ןייטשרבליז תחפשמל

 ,המבל םילוע דיודו ודיע
 ₪36וח8 -ה תיירוגטקב "בהזה רבכע" סרפל םידמעומה"



 דיוד רמוא " 2000 תנשל
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 ,אזוטזסואת א[
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 רחא סנכמה סיכב שפחל ליחתמ ודיע
 אוהש רכזנ אוה ףוסב ,הכוזה םש םע קתפה

 .דיה ףכ לט םיטרפה תא םשר

 ";אוה הכוזהו"

 .תמסרופמה תוינוכמה תייצלומיס תרדיסב ישימחה קלחה והז
 ואציש םימגדה לכבו השרופה תוינוכמב קחשמה דקמתמ ,םעפה
 ,הירוטסיהב הרבחל
 יקלח ןיבמ רתויב יטסילאירל בשחנ 2075006 111685766 =

 םג ותוא ואצמת - תואיצמב שיבכה לע והשמ שי םא ,הרדיסה <
 םגו םיכרד תונואת ,ךירחא ופדריש םירטוש ,העונת יסמוע :ןאכ +
 .(תקסורמ השרופ תוארל באוכ טושפ) בכרל םרגנש יתימא קזנ |

 ,רפושמו שדח םגדל ףלחוה - תוינוכמה לש אל ,יפרגה עונמה
 .םילועמ םילבקתמה םיעוציבהו |

 קּגזטח םייוסמ ןמז לכב אצוי ,ידמ רתוי ופייעתת אלש ידכ
 ,הרבחה רתאמ דירוהל ןתינ ותואו ,השרופ לש שדח םגד ליכמה |
 םגדה ללוכ ,השרופ ימגד בור תא ולבקת תינושארה הליבחבשכ \
 .םילולסמ םיללוכה ,הפוריא יבחרב םילולסמ 9 ןכו וברוט 11

 .םיימשרה םילולסמל םייביטנרטלא =

 !תנקתמ היווח

 | קסזפסה8 21688706 - 600 סז 6

 םילוע תוינש המכ רחאל .המבה לע הארנ אל ביטגנ הדוהי

 .םחנמ ןבו ןמפוה יחצ הצירב
 ,רלג ןורש םע החישב קוסע טושפ הדוהי .בוט ,ןכ ..מממה"

 תא גיצהל ךרטצנ ונחנאש ךכ ,ונלש תללוהמה הקפהה תלהנמ
 .ינבצע לוקב יחצ רמוא ".ונמצע

 לא תוקעצב הצר תידוהיש העשב ,לפונ אסיכ לש שער עמשנ
 .םיעלקה ירוחאמ

 .םירבדב ךישממ ןב
 יקחשמ תיירוגטקב "בהזה רבכע" סרפל םידמעומה"

 :םה היגטרטסאה
 .פהספטה ,₪60  |[סה 2  (כזסטתש (יסח[ז0]

 [1טוחסוא סו: (-1301%תב ,א[גןטפזץ
 .ן[1סהושואסז|0: 67136[ץ58חו :אוה הכוזהו
 רבכ הדוהי .תויחלימה ינורחא םג ,וכלה רבכ םיחרואה ינורהא

 תא םירהל הלחהש הקנמה קר הראשנו ,תידוהימ ולש תא לביק
 .ןתלושה לע תואסיכה

 .תויומד יתש המבל תוצרפתמ עתפל
 .יבוק תא ןרוא לאוש "?ונרחאש בשוח התא"
 עיבצמו יבוק רמוא "םישנא שי ןיידע ,הנה ,יל הארנ אל ,אל"
 .הלש ןויקינה תלגע לעו הקנמה לע

 קחשמב ינשה דגנ דחא םיקחשמשכ הרוקש המ הז ,בוט"
 ןויקינה תלגעב האור יבוק ךיא ןיבהל הסנמו ,ןרוא רמוא "הנשה
 .םדא -ןב

 "...אוה 2000 תנשל 1 ןוחרי לש הגשה קחשמ ,הרקמ לכב"
 תרזעב וילע קתקתמו (ואאוסקטוג ותפילח סיכמ איצומ יבוק

 .הוולינה טעה
 "וב ונקחיש עגרה ,הנשה קחשמ והמ םיעדוי ונחנא ,יבוק"

 .ןרוא רמוא
 ;יגמ "בהוה רבכע" סרפ זא ,בוט ,ןוכנ .ןכ ,הא"
 "1106 סה[: 61018 - ל
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 רסס: 0101
 תחלשמ לש הרופיס תא ךישממ 110ז6וצט0: (-31801ע%חר

 .הלש תדלומה בכוכ תא שפחל תאצויש קנע
 םילבקמ וגחנאו ,ןייוצמ דמימ- תלת עונמ לע יונב קחשמה

 דגנ םחולה טטחה-1.גח -ה תוניפס יצ לע תטלחומ הטילש

 .םיבייוא תוחוכ לש םתשילפ |
 טבמה תדוקנ תא זיזהל ןתינש הדבועהו הקלחה קחשמה תמירז

 אלל רחבנ וב םוקמ לכלו תוריהמב
 [ ךופהל םינקחשל תומרוג ,תולקת
 רושקה לכב רתויב םייתריציל
 ,המחול תוקיטקטל
 היגטרטסאה יקחשמל דובכה לכ םע
 |[ וירושיכ םינחבנ ןאכ ,םידמימ - ודה
 הכימתל הכוזש ,יתימאה לרנגה לש
 דנואסבו הקיפרגב קחשמהמ האלמ
 ,םינייוצמ

 ךפוהו המוקממ הקנמה תא ץיפקמ תימואתפ הקיסומ לש ץרפ
 םיליחתמ םתומכ וארנ אלש םיטקפא .הלש ןויקינה תלגע תא
 .ךסמה לע עיפוהל

 .ץפוק קקפה ,למשחה תרבח ליבשב ידמ רתוי רבכ הוש הארנכ
 ...האבה הנשב תוארתהל

 [1טחו6ו סו: (*361[3ש5 = 2000 הנשה קחשמ

 תומוסריפה ןמזב ונתינש םיסרפה

 - "הנשה לש ירוקמה קחשמה" סרפ
 דחפ 9וח05-| |!95]8ז)

 - "רתויב ילארשיה קחשמה" סרפ
0 ;| 

 ן
 - "הנשה לש עורגה קחשמה" סרפ |
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 ...לש הנשה קחשמ

. 

 חילצמ אוהש ןוויכ ,הנשה קחשמ אוה 51הז1 .החססז ,יתניחבמ
 אוה 51הז1.גהססז .ןשקאב הפוצרו תפחוס הלילע בלשל
 םירצוי הארנכש ,"טפוסורקיימ" לש שדחה תויללהה רוטלומיס
 םהלש בשחמה יקחשמ קרש תנמ לע ,םהלש תונכותב םיגאב
 קחשמ יל וחיטבי םא ?המ םיעדוי םתא לבא .ךירצש ומכ ודבעי
 .אוהש ומכ בצמה תא לבקמ ינא ,הנשב 51311 .גחססז ןמכ דחא
 טושפו קלח ןפואב הצרש ,הביהרמ הקיפרגב ץ'צופמ קחשמה
 ,ללחה לש השוחתב ךתוא תרבוק

 חוכשל הייטנ םימעפל שי הז גוסמ םייפרג םיקהשמב
 םייפלאה תונש !הזמ וחכשת -הכרעמ דירוהל וא ,הלילעהמ
 הווקת -הלילעה דמעמ שודיח לש הווקתה תא ילא תואיבמ
 ךתוא םיסינכמ היטרפו תפחוסה הלילעה ןכש ,קזחמ הז קחשמש
 ןגהלו רתויב בוטה סייטה תויהל תוצרל ךל םימרוגו קחשמה ךותל
 איצמה 51811 .הגחטטז - ש רמוא אל ינא .ריחמ לכב ךתדלומ לע
 הווהמ אוה ,ןכש המ ,םלשומה קחשמה תא רצי וא ,שדח והשמ
 ןתוא הקולו בשחמה לש תויוושכעה תולוכיה לכ בוליש תא
 לע דיה תא חינהלמ ץוח תושעל המ רתוי ןיא ובש םוקמל ,לובגל
 .רכמתהלו קיטסיו'גה

 . יו
 התייה וז לכה ירחא - הנשה קחשמ תא רוחבל לק היה אל הו

 לבא ,רנא'ז לכב טעמכ םייתימא םיסטקילד םע האלפומ הנש
 .דחא הכוז שי רבד לש ופוסב ,תושעל המ ןיא

 ,תושעל המ ןיא .54 לש 1:4 2000 אוה ילש הכוזה
 םעפה התייה וזו ,םיקחשמה תוברת תא הניש הזה קחשמה
 םישנא םגש קחשמ שי ,הנהש רמול ונלוכי תמאבש הנושארה
 טרפ .החפשמה לכל תמאב אוהשו וילע םיעגושמ םירגובמ
 םיקתוע 70,000 -מ תוחפ אל - תופוקב ולש המיהדמה החלצהל
 קחשמו שממ לש היצזילקול וניאר - הבירצ 70% לש הנידמב
 .תירבעב םלש

 תוטבלתההש רמול יאדכ זא ,והשימ ןרקסמ הז םא ,הרקמ לכב
 ימעטל ויהש ,/\ש6 2-ו 110ו6וצסז|6 ןיבל וניב התייה ילש

 .תונורחאה םינשב ובתכנש רתויב םיקירבמה היגטרטסאה יקחשמ
 טושפש , 2301161 אוט[ 3 קפס אלל התייה הנשה תבזכא

 ביבס הירטסיהה רחאלש ןימאמ היה ימ .דואמ לברוסמ קחשמ היה
 ךכ לכ ישילש קרפ הארנ (1996 לש הנשה קחשמ) ינשה קרפה
 .תונשל םיבייח דימת אל חצנמ ןוכתמש חיכומ קר הז ?בזכאמ

 . יקצסולופ ןרע
 -.בשחמה יקחשמ רובע תנייוצמ הנש התייה 2000 תנש
 ,5הספטה ,51גת 1.066%  ומכ | םילועמ | םיקחשמ
 ,הנשה ואצי םירחאו [260% א .16 [.סתפסב]ז ס0טזתשצ
 בבוח לכ לש םיקחשמה ףדמ לע םוקמ עיגמ םלוכלו
 .יוצמ םיקחשמ

 ,םיפסונ לעו ל"נה םיקחשמה לכ לע ץילממ יתייה החמשב
 דחא קחשמ רוחבל שקיב ,ביבר ןרוא ,ונלש רוסמה ךרועה לבא
 - הנשה םידחוימ רתויה םיקחשמה דחא איה ילש הריחבה .דבלב

 ,/161ג] (נ6גתא 8
 תנשב רבכ אצי הז קחשמ ,םנמא
 ךא ,50תצ [1351גווסה תסריגב 8

 הקיפרג םע ,/6? תסריג םג האצי תעכ קר
 תומישמו תבחרומ ןושאר טבמ תורשפא ,תרפושמ
%\. 

 ?בוט ךכ-לכ קחשמל 50116 א1618] 02641 תא ךפוה המ
 ורחבנש המלצמ תויווז ,הלועמ דנואס ללוכ קחשמה ,תישאר
 תוישונא תויומד ,תלתופמ הלילע ,םיבר רבעמ יעטק ,הדיפקב
 תא תפטועש תיעונלוק הריווא םירצוי וללה םיטנמלאה לכ .דועו
 .קחשמה םלועב תישגר ותוא תברעמו ןקחשה

 לש םיקוחה תא השוב אלל רבוש [/1613] (68ז 501:6 ,תינש
 םת'ךותח"ה תשיג לע רתוול ןקחשה תא בייחמו הלועפה רנא'ז
 .םירופא םיאת תלעפה תבוטל "םת'לסחו

 ינאו ,םיהדמ קחשמ טושפ אוה 1618] (נסגז 50116 ,רוציקב
 ל יי יי ]ב ]יי

 ?ךשמהה קחשמ

 ןייטשרבליז ודיע
 חתננו רוחאל טיבנ םא בוט היהי ,ןמז תפוקת לכ ץקב

 רובע דחוימב תושעל יאדכ הז תא .ונילע רבע רשא תא
 ו יד ןומושה

 .בשחמה יקחשמ קושל הבוט הנש התייה הנורחאה הנשה ,ןכבו
 ,תמדוקה הנשב רבכ קושה תא השבכש ,רמימה - תלת תייגולונכט
 ןתומכ ומדנ אלש יפרג דוביע תומרל העיגתש דע החתפתהו הכלה
 .ן999 תנש תא רגוסה ףרוחב

 םייונישל דחוימב חותפ היה אלש) היגטרטסאה יקחשמ רנא'ז
 תמרופטלפ תא הניש ,תננערמ םינפ תחיתמ רבע (וז הנשל דע

 ךפהש ךרובמ יוניש -"ישילשה דמימה" לא אוה םג רבעו קחשמה
 .רתוי םיחתומל היגטרטסאה יקחשמ תא

 הנשב איה םג החתפתה םיפתתשמה הבורמ קחשמ תייצפוא
 תלבוקמ הכפה תיבשחמ ןיב תרושקת ,םיבר םיקחשמב הנורחאה
 .רתוי החונו

 תווקל םג ילואו ,וז הנש לע תודוהל אוה רתונה לכ ,רוציקב
 .הבוט רתוי ףא היהת האבה הנשהש

 בסהש קחשמהש דיגהל ילע .ילש הכוזב דקמתנו ואוב וישכע
 ." 2 שופיפ" ירבצה קחשמה אוה רשוא הברה יכה יל

 יפרגה עונמה לעב קחשמה היה אוהש ללגב אל הז ,ןוכנ זא
 ןברדש בהלנ םוסרפ עסמ רחאל אצי אל םג אוה ,רתויב ללכושמה
 יטבנ ךא ,שופיפ יזח לש ובושל תוכחל םיקחשמה להק תא
 .רובכ תוא ול ונק יב עטנ הז קחשמש הוואגהו הווקתה

 "טסווק"ו רומוה שוחב אלמ ,קחשמ לש ףיכ אוה "2 שופיפ"
 וי יב"

 יתחחוש םהמ דחא םעש) קהשמה תא ורציש םיחאה גוז
 שייבתהל ןיאש ילארשי קחשמ איצוהל וחילצה (יתדובע תרגסמב
 .והומכ וברי קרו ןתיי ימו ,וב

 ילארשי "טסווק"מ בוט רתוי המ -דחא טפשמב םכסל םאו
 ?קוחצמ ךתוא ערוק טושפש



 ןמפוה יחצ :תאמ

 המ יאחוו הז "!הבמאראק ייא"
 לע 'ךמוא היה ןוספמיס  טראבש
 .וב קחשמ היה אוה םא ,א66 46 2
 1 ,הניצסה תא האתל השק תצק
 שי ו ו כ 7 יל הדבועב
 ג ל ל מ ג

 קחשמל םיחבש רפסמב ליחתנ ,תושאר
 בייח ינאו ,ול יתיפיח ןמז הברה ,הזה ןייוצמה
 7 עי בה יב א בי מ

 קחשל יִתלְהְתַהשְכ םינושארה םימיב רבכ
 המ ,הניש תועשב ינורכ רוטחממ ?תלבס ,וב
 םייניע ;ילש םינפה לע שדח רופיאל םרגש

 רוָּכמ ןקחש לכש העפות תאז לבא .תומו
 | .היכמ

 1 היגטרטסא ?קחשמ ְק
 הלוצפ וב ךצל ,תויו ףדס ש

 מ ו

 דמה | ייל ו בריל יה יי 4 הם 8

 ייבוסה לש

 4) ןמז הברה ךכ לכ וניכיח
 ה'רבחה לבא ,(!םינש

 םה המ ועדי  ץ/65ש000-ב

 יחצו ,רזוח ₪80 הופח .ם'שוע
 ]ו
 .שדחה .טיהלה יכּבנב ריהמ

 ,ןמזב עסמ ךלהמב ןויטשנויא לש יטמרד יוניש

 ,םויּכ ונל תרכומה

 לש טילחמ ןילטס ףזוי
 1 וכ יט יט יינמיג

 | שק 1 ד

 ל ו לע
 ירבה תולעב לש

 תולעב .ברקה ךלהמב רטפנ ןילטסו ,תרַצענ
 בונמור ייסכלא תא תונמל תוטולחמ תירבה
 אוה הרומתבו ,תיטייבוסה הירפמואב טולשל
 המ .םולש תנידמל היסור| תא !ךפוה
 כ יו רי יש ו יש מ די
 ,םימכחותמ םיקשנ םע שדח אבצ בונמור הנוב
 ןתוא לכ ךשמב .ב"הרא לע רבגתהתל חילציש
 חותיפב יטייבוסה אבצה ינעדמ םיקוסע םינש
 םייוסינ םיכרועו ,םילנויצנבנוק אל םיקשנ
 .םייניערג םייוסינו תיחומ הטילשב

 1 ד
 ,דחא ןותנ עגרב .תטלחומ העתפהב הלודגה
 ךרד הקירמאל םישלופ םיטייבןסה םילילחה

 םיחרזאה יקנה 7 תרז

 ל ם של ?"כטמ)הו 5";
 ,םיטורה לש המוזאה ₪

 תויחרכה תוז

 תמועל ,דואמ הרפתשה קחשמה תקיפרג
 טוריפב םיארנ םילייחה -םימדוקה בינג
 בי יד לת = ב

 שארפ ו טמרופב ו

 .םיבאשמ-היגטרטסאה יקחשמב בושח יכה המ"
 "?יונפ ןמז ןומהמ ץוח

 .לברא :םרוי תויהל הסנמ ומפה 'חצ

 ,בוט התו הברה םיארנ ,תובוחרהו םיתבה
 יטרסב העקשהב וכסה אל קחשמה ירצוי
 .תנויוצמ תוכיאב םהו ,םיבלשה ןיב רבעמה

 טפורק הראלל םיעגעגתמה םכיניבמ הלאל
 ןאכ ולבקת ,₪/\2 -ב םיקחשמ םתאש ןמזב
 םישלוג" הרדיסב הבכיכש (ררוו ירק) הינט תא
 1 ?ייבמ ויה אלש םייזיפ םינותנ םע ,"ןמזב
 .הראל תא

 ,יחכונה קלחב סנכוהש הבוטל ןנערמ יוניש
 הרדיסב םימדוקה םיקחשמל דוגינבש אוה
 [:\2 םעפה ,"םוקמ םוש"-ב םישחרתמה
 ורוב וו

 דמ 8 תה לספב תופצל ולכות הנושארה
 ו ,םיטייבוסה י"ע
 .הדבל

 .;ךכ . םיחולצמל היגטרטסאה י יקחשמ -
 'דמימ 2 לש ןוילע טבממ קחשמב םיפוצ
 ותהל" םיסונמה ם םינקחשה לע לקהל ידפו
 לועפתה ירותפכ לכ , 0 ₪ אוראל

 לנהל םיצור 5
 .- 2 ןתינ אלש לבח ,תאז םע

 ל"הכו
 ,הרקמ לכב .תובוט רתוי המחלמ תוקיטקש

 ורסיחה לש ףטושה ךלהמל עירפמ אל הזה
 יש
 ממב :םישודיחה דחא
 - ןתונ םדוקה -- ..םיטירפה תיינב תייצפואב
 " ,רמואש המ -ןמז לכב דחא ץפח תונבל היה
 םתייה ,לייחו קנט תונבל םיצור םתייה םאש

| 
| 

 ןושארה לש היָינבהש דע .תוכחל םיכירצ
 הז הבד .יָנָשִה תא תונבל זא קרו ,המייתסה

 ל רה 1 יי יי
 ]כ

 ז רחא לושכמ רצונ לבא ,הרתפנ תאזה היעבה
 םכלש סיסבה לש היינבב טולשל וכרטצת
 ףַסָּכל בל  םישְלו ,ךחי םג אבצה לוהיִנַבו
 .ההמ רתוי הברה קנַבַהִמ םכל "לוזנל" ליחתיש

 ?ינושה לכ הז
 :היגטרטסאה .יקחשמב בושה יכה המ

 תא .ףסכ ,ןוכנ ?יונפ ןמז ןומהמ ץוח ,םיבאשמ
 לש  ףוסיא  תועצמאב וגישת /םינמוזמה
 יקחשמ לכב ומכ ,ךסמה לש םיחטשב םיבאשמ

= 
 ד ב "שבע = = ששי 1 ין ]יי
 .ףסכל םיכפוה םה זאו ,סיסבל הרזח

 הב הרוצה ,68₪0| יקחשמב הנושארה םעפב
 ןיב הנוש םיבאשמה תא םיפסוא םיבכרה
 לצא -םיטייבוסה בל  .תירבה .תולעב
 סיסבל הרזחב ומצע רגשי בכרה ,םיאקירמאה
 תינכות םכל היהתש ךכ ,אלמתי אוהש עגרב
 בכרה .תננכותמ אל הפקתה לש הְרקמב יוביג

 בכר םג אוה ,תאז תמועל  םיטייבוסו

 .היירי

 טנרטניאה תונכות םע רבָכ עיגמ קחשמה
 ל ל

 .קחשל  ולכות  םֶהְגְנ םירחתמ | תולק .ךתיכ
 ,יגשת לומ דחא תוכרק ליכמ ןינל -ןואה קחשמ
 קחשמו ,רתוי הובג 'גוךיד גישהל ולפות םהכ
 השולש לומ תימלוע הטילש גישהל וכרטצת וב
 ידכש ,ןבומכ ,םינוש םיפתתשמ הנומש דע
 רוביח תוחפל וכרטצת ,בטיה ץורי קחשמהש
 .ש"לסק 56,000 םע טנהטניאל

 םוכיס ורבה

 לכל הרוחסה תא קפסמ ₪64 \[טו4 2
 ב

 -האנה לש תועש םַכְל קפסי אוה לבא ,הרדסה
 ינשמ דחאב ,בשחמה לומ 'דיחי קחשמב םא
 םירחא םינקהש לומ םא וא | ,תואבצה
 קחשל וקיפסה אלש םינקחתש .טנרטניאב
 ,םיגומיאה סרוקב רזעָיהל םילוכי ,(₪0 -ב
 .תוקד המכ ךות קחשמה לע טלתשהלה

 ,הכונחל םולכ םתשקיב אל ןיידע םא זא
 ...תושעל המ םיעדוו םתא

 ש/עעעעשששש
 יאו2כ 5

 בו
 .םיּבוט םירבד קב

 ו | .:דגְ

 :דע הק
 תו הנ ו ג טז ו



 וו ומ ירה ₪ וש /
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ְ 1 

 כמ

 [- (רקנ | 1 .קחשמ . : ו

 הל ו ו ו ו - . -
 / יי 2
 ו ב 5 - זמ שיא .

 7 קל תא
 ה לע -

 וב . םירמושמ
 םיליט תמיאמ ם לוע

 אצי א 0 ו ,רי וומאכ 8 0
 ךא ה סח-ה - 0 8 ושב

 תסריגב ותוא האיצ 9

 ןמזומ בשחמק 5% =
 םיחלצומ רתויה ה דחאמ ה
 אל םא - 5סחְצ !גֶעוהזוסת-ה 2
 .םלוכמ חלצומה

 ,דחוימ קחשמ אוה א[6ז0] (68%ְח 8
 לא ןנער חור בשמ איבהל חילצה אוהש ןוויכמ
 ינאש רנא'זה .בר ןמז ךשמב עוקת היהש רנא'ז
 דקמתהש ,הלועפה רנא'ז אוה וילע רבדמ
 הי רי = =
 איבה 1025 .סרה-ילכ ןווגמבו ינומה גרהב
 טנמלאה :הזה רנא'זל םישדח םיטנמלא ינש
 תרצונש ,המרד תאלמ הריווא אוה ןושארה
 םיטרס יעטקב ,תולועמ המלצמ תויווז תרזעב
 לש םג) תויומדה לש טרופמ ןויפיאבו םיבר
 םיסובה לש םגו ויפתוש לשו רוביגה
 וה ,רתוי בושחה ,ינשה טנמלאה .(םיבעותמה
 לש ידוחייה קחשמה ןונגס
 םשש קחשמ ןונגס - א1כז8| (00הז 8
 לע םוקמב ,תויאשח לעו תובנגתה לע שגר
 .םיצוציפ לעו תוירי

 ומכ םיקחשמ ,ןוכנ ?רכומ םכל עמשנ
 יב ו ו ו |
 ירחא ואצי םה ךא ,הזה קחשמה ןונגסב

 ו
 םתינהנ םא ,השעמל .רוקמהמ תובר

 יי ווטב ינא ,ו הלה םיקחש הו
 - ו 2 הז מ ג! |

 - ששב
 8 4 ב

 ק קיו קבב

- - 4 

 .- . : 1 5 . ה.

7" . | 

 2 ו" - /"

 ו*ייצ [

1 1 

 ,קחשמה תא תויללכב ונראי
 :רתו 4 0 - עיגה | ויז = יבא
 1 7 ;קתב ליחתנ
 ,הקיפרגה םעו | שש םע" לב ..,רוביגה
 תונורסח ,(תונורתיה םעו םיב ואה םע םייסנו

 .00- -ה תסריג לש

 האמה תליחתב תשחרתמ קחשמה תלילע
 ל 2

 ,םיימוטא םיקשנ
 תצובק ידי- לע ףקתומ ,תקחורמה הקסלאב

 דדוב יא לע םקוממה

 םיטסירורטה .סאהסטהש םשב םיטסירורט
 םהו ,םייניערג ץפנ ישאר תואמב םיקיזחמ
 אלו הדימב ,וללה םיליטה תא רגשל םימייאמ
 םגיהנמ ,818 80%% לש ותפוג םהידיל רסמית
 תונעהל הלשממל יאדכ ,ןכ ,הא .רבעשל
 םיטסירורטהש וא ,תועש 24 ךות השירדל
 .יניערג ליט ורגשיו ,םייניצר םהש וחיכוי

 רחוימה ןכוסה קחשמל סנכנ וז הדוקנב
 לסיחש ןכוסה אוה 5חהא6 .6[50 6
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 ו

 ,םדמ בוקע ברק רחאל ₪18 ₪088 תא רבעב
 לפטל ידכ ,דיקפתל בוש ארקנ אוה תעכו
 ,יניערג ליט רוגיש - םלוכמ עורגה םויאב
 רתאל רודחל וילע - הרורב םעפה המישמה

1 
 ,\ודח%]66ה תרבה אישנ תאו תק
 !אלו אל ?טושפ ,יניערגה רוגישה תא עונמלו
 ו יי יב

 תא ליחתמו ,אופקה יאה לא ודפרוט יומד
 קר שומח אוה רשאכ ,קשנ אלל קחשמה
 טלקמ/רדשמב ,ישיא ראדרב ,תפקשמב
 ,בינגהל חילצה אוהש תוירגיס תספוקבו יניוול
 לוכי אוה - ידמל רשכומ ונלש חגא6
 קונחל ,ןופליע דע םיביואב תוכהל ,בנגתהל
 ,תורצ תולעתב לוחזל ,רומג טקשב םיביוא
 -'וכו תותלדו םיינורטקלא םירישכמ לעפתל
 עדוי ,ףסונב !היידוהי אמא לכ לש המולח שממ

 | כ ל
 שומיש םהב השעי ןכא אוהו ,םינוש םיקשנו
 .קחשמה ךלהמב םתוא גישי רשאכ
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 - ידמל רשכומ ונלש פחּהאס"
 תוכהל ,בנגתהל לוכי אוה
 קונחל ,ןופלעל דע םיביואב
 ל ,רומג טקשב םיביוא

 לעפתל ,תורצ תולעתב
 תותלדו םיינורטקלא םירישכמ

 ו ופ]
 . .והיידוהי אמא

 שי או
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 1% 0 , ] - ו

 ו ו

 דבל ךלוה אל ןורשיכ =
 אוה -/ ,רשכומ ₪ 6 אוה /

 8 תמרב םג רגתאמ ומצע השמה
 'מישמ תא תוסנל ן ילמומ ןכלו ,הליגרה
 .ןומיאה
0 0 
 ןתוא תוסנל ץילממ ינא ,בגא
 ירושיכ תא תודדחמ ןהש ןוויכמ ,קחשמה שה

 ו 0 | תי ב ,ןקחשה
 .ןושארה עגרהמ

 "ו הלוע - | ה ,םיבר הלועפ יקחשמל דוגינב
 ו .תגצומ אל א[סוג| (נ6הז 50|ו6-ב
 אלא ,(תאזכ תורשפא הנשיש תורמל) ןושאר
 תונתשמש המלצמ תויווז םע ,ישילש טבממ
 ןעשנ 50486 רשאכ ,המגודל .בצמל םאתהב
 המלצמה תיווז ,הלוכמ לש וא ריק לש הניפ לע
 ו ב ]ו
 םילרטפמ םירמושה תא תוארלו ,הניפל רבעמ
 ךפונ םיפיסומ וללה המלצמה ייוניש .רוזאב
 רתוי םיאור אלש לבחו ,קחשמל יעונלוק
 תסריגב הקיפרגה ,בגא .הזה ןונגסב םיקחשמ

 יל יי
 רורב ךא ,5סהֶע /1גע5וּהַוסח-ה תסריג

 ו

 תיתימא תונמוא תריצי

 דחא אוה א168| (263ז 50]ו0 ,םוכיסל
 ילש הריחבהו ,יתיארש םיחלצומה םיקחשמה
 ה יי ל ל "מ
 םנמא .(1געפזהזוסח -ה רובע 1998 תנשב
 קחשמה תואלפנ לכ תא ליכהלמ העיריה הרצק
 תיתוכאלמ היצנגילטניא ,הלועמ דנואס)
 הווקמ ינא לבא ,(תיעונלוק הריווא ,תניוצמ

0 8 
 | ו. - 7%

 ו -- ו | 1 - [-1

 7 ש 5

 ג ד 0 ולא תומישמ
 . + ₪ ולאכ תומישמ ו

 יטרפ תעדל םינהנש םכמ ולא ד רובע

 לש הירוטסהה תא רוקסנ ,היווירש

 : /[6181 6631 יקחשמ תרדיס
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 תומוקמ תוארל תא םישדוח רפסמ ינפל האיצוה "'טפוסורקיימ' תרבח

 1 | 5 : | 7 0 == ה םישדח דוע תעצבמ איה שדוחהו ,חבושמה 10688 2 8

 ,םירחא םיקחשמ תבוטל 5וו-ה תא יתחנז םהב םישדוח המכ ירחא ו וו 2% סטייג ליבל חולשל יאדכ ילוא" א םע ,תוינוכמה יצורימ רנא'ז לע םעפה - הנטק תוטלתשה
 תליבח לש הוו 1 תליחת גו = ,ייחל הזה םיהדמה ו יו הווה | ו | שר ב לט דרו השדחה הסר ₪ אוה "ןייוצמ" ןויצ לחשמל תתל .ןייוצמה א[וזסשמ הו גתפ 0

 7 + וע ,ההובג תוכיאב קחשמ םע קסע ןאכ ונל שי לבא ,המזגה ילוא "םיבוטה םייחה" - השדחה הבחרהה 2 ' | | + 88960000 7ש קתוע הגיהנ | תרשפאמ | ""| ו יד" | יי מ
 המכ דועל םורגלו ,סמיסה יבשותב שדח ןיינע ררועל םצעב אב ,שדחה קסידה קפסמ -בושח יכהו ,ול םדוקה קלחה תא םינבומ הברהב רפשמה
 .קחשמל תטלחומ תורכמתה לש םימי .השדחה תישופיחה םע העיסנב האנה לש תובוט תועש המכ

 םהל ומרני ולאו םכלש סמיסל תושדח תופסות ןומה איבמ "םיבוטה םייחה"
 .םיניינעמו םיבוט רתוי הברה םייחל

 ןקחשה ."םימיס" םיארקנה ריעה יבשותב הטילש לבקמ ןקחשה ,סמיסב רוכזכ
 טהרל ,תיבה תא תונבל ןתינ .םייחה תא הל ןנכתל ליחתמו תימוקמ החפשמ לבקמ
 ,חבטמ ,םיתוריש ,היטבמא ,למשח ירישכמ םיללוכה םינווגמ םיטירפ םע ותוא
 .תיבב תויהל ךירצש המ לכו הכירב ,לכוא רדח

 תובוחרב תיארפ

 -ןאסו ןודנול
 רחאל | ,וקסיסנרפ

 ופרטצה השדחה תישופיחה לא ,וגקיש תובוחרב שחרתה םדוקה קלחהש תישופיחב גוהנל ונל רשפיא \1:0ז00אם 1300658 לש ןושארה קלחה

 בכר ,לופכ סובוטוא ,תינודנול תינומ ,גט6ָו 777 :םיבכר רפסמ דוע תינוכמהש המוצעה תונרקסב בשחתהב ,תבשחנ דאמ הנוכת - השדחה

 ,שא יוביכ בכרו הרטשמ אל רבכ תישופיחהשכ ,תאז תמועל םויה .התקשה םע הררוע תאזה

 םיירורפאה היתובוחרב םישחרתמ רומאכ םילולסמה איהשכ םג ריר הילע ליזהל רשפאו ,תיראלופופ ךכ לכ

 תוציפקבו ,הבש םימגאה דצלו ןודנול לש בשחמ קחשמב הב גוהנל ,ונצרא ישיבכב תפלוח

 .וקסיסנרפ -ןאס לש היתועבגמ .םעפ ומכ אל -הז תא השוע ךכ לכ אל

 דיקפתל לבקתהל הסנמ ןמפוה יחצ
 'טפוסורקיימ'ב ינוגרא ץעוי

 יכה תינוכמה ןיידע וז ,הרקמ לכב
 םא אלא ,קחשמב הגיהנל תיפייכ
 וד סובוטואב גוהנל םיבהוא םתא
 .'רמאה' פי'גב וא ,יתמוק

 םע דימתהל יתטלחה ינא
 ומכ) הבוהצה תישופיחה
 "הבמיב" תרייוצמה הרדיסב
 אל איה הפש קר -
 לכ ןיבש יתיוויקו ,(הרביד
 ילוא ינא ,םיצורימה

 המכ םישרהל חילצא
 ב = בכרב ובהאתיש תונב

 ,רבתסמ ,ילש שדחה
 1 ל וטילחה 'טפוסורקיימ'בש
 תא ףינהל םיכירצ םהש

 תפקתמב לגדה
 ךכ ,"טקרוק ילקיטילופ"ה
 תונבהש הדבועה דבלמש
 ,ילא וסחייתה אל  שממ
 יכ לטאיסמ קנעה תרבח הטילחה
 םיפח םיחרזא לע םג ןגהל ךירצ
 םלעתמה סחיהמ עוגפ יתשגרה .עשפמ
 תא סורדלש יתטלחהו ,תונבה לש

 :םיקחשמ יגוס המכל קלחתמ 2
 ךירצ גהנה וב -םיצורמ לולסמ

 לומ םייוסמ לולסמב תורחתהל
 -"טויש" לולסמ ,ולש םירחתמה

 םירעהמ תחאב תיארפ העיסנ
 ילולסמו ,הריחב | יפל

 - ]ווא -ר 6(?ה660אק0סומ%
 תודוקנ רובעל םיכירצ םהב
 לכב ,םייוסמ ןמזב ןויצ
 לומ ,תירשפא ךרד
 .דבל וא םירחתמ
 בוט יכה לולסמה לבא
 ,תויוקסרתהה לולסמ אוה
 תויהל דמול ןקחשה וב
 ןשקא טרסב םילולעפ גהנ
 ,וקסיסנרפ - ןסב טסה לע
 תינומ גהנ ,ןיפוליחל וא
 הגיהנל רפסה תיבב דמלתמ
 386 םח6 032 תרבח לש

 .ןודנולב
 בר רפסמל קלחתמ הזה לולסמה

 דומלל םיכירצ םהב ,םירועיש לש
 .עונלוקב יעוצקמ ןלולעפ תויהל דציכ

 תא ךופהת ,לשמל יזוק'ג תכירב תיינק .סמיסל םינווגמ םייח חפטל רשפא
 .הכירבה לומ ויקברב לש םיירהצ רחאל ואוביש םינכשה לצא יראלפופ רתויל םיסה
 אל ,םייחה תא סמיסל סורהל םג ןתינ .דועו תיטילופ ,תיאבצ :תונווגמ תוריירק
 תופירש ,תמ החפשמ ןב :םירוק םיבר תונוסא ,הדובעהמ זירבהל ,לבזה תא תוקנל

 ,לוכאל סמיסה תא חולשל וכרטצת םתא .םינכשה וא גוזה תב/ןב םע תובירמו
 סמיסה ,וללה םירבדה לכ תא ומייקת שא ,הדובע שפחלו חונל ,היזיוולטב תופצל
 םה ,סמיסב וללעתו ,תולועפה תא ומייקת אל םא .םיביטקדורפ םייח ויחי םכלש
 .ותומי ףוסבו םיאכודמ ויהי ,דובעל וקיספי

 סמיסה :םיבינגמ םירבד הברה דוע ףיטומו קחשמה תא ללכשמ "םיבוטה םייחה"
 אשונ ,יאקיזומ :לשמל ,תוניינעמ רתויו תושדח תוריירק רוחבל ולכוי םכלש
 .בשחמ תונכות ןחובו םינותיע תקולח ,ינופלט םוידמ ,ףלוג תולקמ

 םינכשה דחא רוזיאב .רוגל םילוכי סמיסה םהב ,םירוגמ ירוזא העברא דוע ופסונ
 רוזיא ,יראלפופ אל תויהל םכלש םיסל םוחגיש המ .םידמחנ אל תויהל םילובי
 וכרטצת ותואו םיבשותמ םמושה רוזיא דועו ןוירהב תוגוז קר ליכמ רחא
 .דבל תונבל

 הרידה תא טהרל וכרטצת וב ,קחשמהמ דרפנ יתלב קלח אוה ,תיבה בוציע
 ןיב .םיחיטשו טוהיר ,םיטפט לש שדח ןווגממ רוחבל ולכות .םכלש השדחה
 ,רתויב םיאנהמ הבהא ייח םכלש םיסל םורגתש תטטור בל תטימ :ופסונש םיצפחה
 הדבעמ .,םשגתהל םיסה לש תולאשמל םורגת - םימסק תרונמ ,תילמשח הרטיג
 תורוחשה תיבה תודובע לכ תא םכליבשב השעיש תיב רזוע טובור ,תיתיב תימיכ
 .םיקיחצמ םיצפה המכ דועו

 .תועשעשמ תודוזיפא ינימ לכל םג םורגל םילוכי םישדחה םיצפחה
 הנממ אצי ,םימסקה תרונממ קבאה תא תוקנל ליחתי םכלש רקיה "סמיס"ה םא

 יז ₪ בינגמ היהי הכרדמה לע םיכלוהה םיחרזאה .חקלו ,דחוימב םישק םירועישה בורש ,תמאה םילוכי םג םתא ,תאז תמועל .ףסכ הברה וא לובניפ תנוכמ :הנתמ ול ןתיש ,דש
 םייסל יתחלצהש דע תונויסינ לש בר רפסמ יל 1 םינמזומ םיגולוכיספ) רתוי לק םג ילואו ,רתוי
 וכרטצת "דיילקו ינוב" לייטס םייוסמ לולסמב .םתוא = -יכ ,יתחלצה אל ןאכ םג .(יחצ תא שקבלו ,תכרעמל תונפל

 - לונבה ,רחא לולסמב .רורחיש תשפוחל אצת איהש דע תינוכמ סומרל | = תמאב ינא .יכוניח אלו הפי אל הז םישנא סורדלש וטילחה 'טפוסורקיימ'
 תוריהממ תדרל רוסא ,סביר ונאיק םע "דיפס" טרסה לש ןורקיעב | לּיַבְל הולשל יאדכ ילוא ,תאזה הנקסמה תא וקיסה םה הפיאמ ןיבמ אל
 .טאהל ילב תודח תוינפ רובעל ךירצו ,םישימח ?("גחַההַפ0ַ6ַ6סח לש קתוע סטייג

 הדצל ריעה לש דחא דצמ החירב אוה םיבוט רתויה םירועישה דחא חורבל החילצה איה ,הנקז וזיאב שגנתהל יתחלצה טעמכש םעפ לכב
 - = יםכירחא ףדור הרטשמ תודיינ לש בר רפסמ רשאכ ,ינשה | וזיאב ונמאתה םלוכ וליאכ -ריעב רחא בשות לכ םג השע ךכו ,הציפקב
 תונכותה לע ודיגתש המ ודיגתו ,דואמ יפייכ ומצע קחשמה ,םוכיסל קחשמה תליחתב ,בגא .תועסונ תוינוכממ קחרמל הציפקל הדאיפמילוא

 םהש םיקחשמה םע ךאמ הבוט הדובע םישוע 'טפוסורקיימ' ,םהלש .תואיצמב תיקוח הניא קחשמב ומכ הגיחנה יכ םינייצמ 'טפוסורקיימ'

 .קושל םיאיצומ .ירונימ דואמ ראשה לכ ,קחשמב יתאצמש תוערגמה תחא יהוז

 םהילא םירזומה םיבצמה תא השיחממה תפסונ המגוד .תיבב טלחומ סרהל םורגל
 םורגל לוכי הנממ יוקיש ,תימיכה הדבעמה איה עלקיהל 518- ה ירוביג םילוכי
 ,ותוא תוצור הפיה ןימה תונב לכשכ ,הנוכשב קשחנ יכה רבגה תויהל "סמיס"ל
 .וכרדב אצמנה רבד לכ סרוהה ליחבמ רוציל ותוא ךופהל םג לוכי אוה לבא

 הנקתה ירחא ."סמיס" לש תירוקמה הסריגב קיזחהל םכתא בייחמ ףסותה קסיד
 תויעב ילב קחשל ליחתהל ולכות ,(טייב הגמ 175) הבחרה תוליבחל תיסחי הכורא
 .תודחוימ

 לש םייחה תא חפטל הצורש סמיס בבוח לכל םוחב תצלמומ תופסותה תזירא
 .ןורחאה ןמזב חכשנש ,הזה קחשמהמ תשדוחמ האנה םרוג קסידה .ולש םיבשותה
 ,ונממ יתינהנ ארונ הרקמ לכב יִנא



 גרבנש ליג :תאמ

 ןיינעמ בוליש אוה (:זווגסח 5
 םיטנמלא םע ברקו הסיט תייצלומיס לש
 .הקתפרה לש

 - יביטנרטלא רבעב שחרתמ רופיסה
 .(הרבע הז ךאש האמה לש) םישולשה תונשב
 ריוואה תוניפס הזה קחשמה לש םוקיב
 הרובחתה ילכ תויהל וכפהו ,וללכתשה
 ,תונידמ לש תוחוכ ןיב ריווא תוברק .ירקיעה
 ,םוי םוי לש ןיינע םה םיטאריפ ןיבו תורבח ןיב
 ,תירבה תוצרא לש הימש לעמ םישחרתמו
 .ללכבו

 ,יראכז ןתנ לש ודיקפת תא םיקחשמ ונחנא
 .ןופצמ לעב דדוש - סייט

 קנבה לא ךרדב ריווא תוברק
 ,םיינופצמ םידדוש תרובח גיהנמ אוה ןתנ

 קנבה ןובשחל םגו תלוזל םג רוזעל םיסנמה
 ריווא תניפס ךותב תררוגתמ הרובחה .םהלש

 סיטה ילכ לכ םיקזחומ וכותב ,ןילפצ -
 יקסעשכ ,רמולכ) ףסכ רתוי שישכ .םתושרבש
 תא רזבאל רשפא ,(בוט םיכלוה דושה
 רוזבאה תויורשפא .רתוי בוט דויצב םיסוטמה
 תא והשמב יל תוריכזמו ,תונווגמ דואמ

 .  [חוטז4[1ו6 76 ףרוטמה קחשמה

 ינימ לכב ןתנ לקתנ תומישמה ךלהמב
 תומצעמ לכ לש תוחוכב ,ורבעמ תויומד
 לש איה תיללכה השגרהה .אל ימבו םלועה
 ללכ ונחנאש ףא לע ,"סנו'ג הנאידניא" יטרס
 ואדיוו יעטק םוקמב .תויומדה תא םיאור אל
 תויומדה תא ריכהל םידמול ונחנא ,לבוקמכ
 םיכירדתהמו ,רשקב ןהלש תוחישה יעטק ךרד
 ,ןבל רוחש תונומתב םיכמתנ הלא .םינושה
 לש השוחת תרצונו ,ןויכרא יעטקבו םיבתכמב
 (ךורב םרכז יהי) וידרה יתיכסת לש וא טרס
 .תחכשנ הפוקתמ

 ,תונושה תומישמה 25 -ב אצמנ קחשמה בל
 ,ריווא תוברק הברה םידמוע ןסיסבבשכ

 יתש שיגדהל רשפא היצלומיסה תמרב
 יו

 - תיעוצקמ תויהל הסנמ הניאו ,תיעוצקמ
 ,הבוג - דמל לבגומ סוטמה לש םינועשה רפסמ
 טלחהב איה השגרהה ,תוריהמלו קשנ תויומכל
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 םיבר םירקמב ךא ,הסיט תייצלומיס לש וזכ
 םניא | םייריוואה םיקירטהו םיקחרמה

 יי
 ,תיניצר היצלומיס תוחפו "ןשקא" קחשמ רתוי
 סוטממ םיצפוק קחשמב םירוביגה ,ןכאו
 .אל המ םצעבו ,תבכרמ ,ןילפצה לא ,סוטמל
 יעטקב האנההו רופיסה הז בושחש המ
 ,םיבורמה "ןשקא"ה

 הארנכ אוה שזהפסה 5

 פו
 קחשמ ,הסיט תייצלומיס
 .תוינכט תויעבו הקתפרה

 ןמאת אלש הקיפרג
 םה תוברקה בורש ןוויכ ,ינש דצמ

 ללגב) תיסחי םיכומנ םיהבגבו תויוריהמב
 לע םשוה יפרגה עונמב שגדה ,(הפוקתה

 עקרקה .רדהנ טושפ תיארנש ,עקרקה תקיפרג
 ךילע םירוי -םיבר םירקמב תיביטקא איה
 "ו ו שיין םי יימ] ה = יי יי מ ו

 תוארל לשמל ןתינש ךכ ,םייח םה םימלש
 ,תיטסילאיר הרוצב םיה ימב עקוש ןילפצ
 .תולוצמל הקימעמה תללוצ לש לבוש תוארלו
 ,בוט הארנ לכה - ןיוצמ םיארנ םיימשה םג
 תוחפל םיכפוה הקיטואנוריוואה יקוחש ךכ
 םשוה קחשמב שגדה ,יתניחבמ .םיבושח
 תוחפו ,הקיפרגו "ןשקא" - ןוכנה םוקמב
 .הסיט ינועשו םזילאיר

 ,תובכרומ םימעפל ןה תומישמב תורטמה
 רכינ .הבר רשק תנוכתב תוולמ תומישמהו
 ירצוי) "ביטקארטניא רפיז"ו "טפוסורקיימ"ש
 תביתכ םוחתב תובר ועיקשה (קחשמה
 טושפ הזו ,היצקארטניאהו תויומדה ,תורושה
 .םייח ףיכ ףיכ ףיכ

 רבד לכל ,ונלש םלשומ אלה םלועב לבא
 ...ער דצ םג שי בוט

 תוינכט תויעב
 סרגנוקב ידידימ פיט יתלביק ,ברה ילזמל

 יאדכש יתוא ריהזה אוה ."קומע ןורג" -
 ליחתאש ינפל ,קחשמל קהוטח -ה תא דירואש
 תינכט היעב ענומ רומאה גוט -ה ,וב קחשל
 ,םירומש םיקחשמ תקיחמ הרקיעש ,השק
 םירקמב יתלחתה בצמל ןקחשה תאבהו
 וז הצע ריבעמ ינא ןכלו - םימיוסמ

 כ ו
 שואו .חווטז050[(.טסהו/ | "טפוסורקיימ"
 ךסמ לכ קחשל וכרטצתש וא ,טו
 .םימעפ ףוסניא

 ומצע קחשמה ,קזח בשחמב םישמתשמשכ
 יל הצפק אל תנייוצמה הקיפרגה .קלח רבוע
 ןיב אקוודש רזומ הז ןכלו ,תחא םעפ וליפא
 ןמזו ,םינושה םיטירפתה - תונושה תומישמה
 הלא אקווד - ןנוכהמ תומישמה תאלעה
 ,ינצפוק בתוכ ינאשכו .םייתיזזתו םיינצפוק
 יעטק ,ןבלו רוחשל תוציפק -הזל ןווכתמ ינא
 המ םצעבו ,םיינזוא ישירחמו םיעטוקמ דנואס
 .אל

 טושפ -םייתיירורעש םיכסמה תאלעה ינמז
 ךירצ ,תלשכנ המישמשכ םגו ,םיכחמו םיכחמ
 ץוחלל םוקמב ,תונתמהו םירוסיי תכסמ רובעל
 ,המוד והשמ וא ₪|הִע ,\טהוח רותפכ לע
 יחתפמ ,הארנכ .ךסמה תא שדחמ קחשלו
 שיש הדבועב םינינעתמ אל קחשמה
 ,רות שי .רזבואמו קזח ,שדח בשחמ יתושרב
 ...תוכחל םיכירצ ם-ל-ו-כ-ו

 דואמ םידבכ קחשמה לש םיטירפתה וליפא
 סיטרכ םע 800 3 םויטנפ לע הפ רבדמ ינאו)
 ,(עססשסס 3

 םוכיס

 ,ירוקמ קחשמהש המכ -לכסתמ טושפ הז
 קחשל השק טושפ - שדחמ וליפאו ןיינעמ ,הפי
 תויעבה רתיו תוציפקה ,תוברה תונתמהה .וב
 דצ :םיינשל תוצחיהל ךל תומרוג ,תוינכטה
 ךל רמוא ינש דצו ,ףייכל ךישמהל הצור דחא
 ו יי יי ה ו יר
 תא ןקתיש ינש קגוטה - ל הכחמ ינא .לבחו
 יונישב רבודמש ןוויכמ ,יתעדל לבא ,הלא לכ
 הזכ קּגזטח - ש ןימאהל יל השק ,ללוכ ינבמ
 ,רואל אציי
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 ןמפוה יחצ :תאמ

 /\ שש ()[ 1: ןכנז66 2: "116 סת
 רחאל הנשכ תויונחב תחנ א כוחו ה

 .40₪ 2: 426 00[ אוחקפ לש ותאצ
 וחילצה תאזה הכוראה הפוקתב

 ב ו |
 ןמזב היגטרטסא יקחשמ לש תחצנמה
 קסיד לע םג החלצהה תא וכילשהו ,תמא
 .שדחה תופסותה

 שדוה קוידב המ | לבא תליבהב
 ?("סחטשזסזפ [1א קגח%וסהח-ה

 םיאלט ןומה ליכמ  קסידה ,תינורקע
 ו < ]
 ופסונ ולאלשכ ,תושדח תויגולונכטו

 םינאירוק ,םינוה ,םיקטצא
 ו כ פ ]

 ידי לע וסיוג הלא לכ
 תליבחל "טפוסורקיימ"

 ו ו

 םאה ,םלוכ תא ריכהלמ
 והשמ דוע ונחוורה
 ?הלאה תופסותהמ

 .הבושתה תא ררבל אצי ןמפוה יחצ

 ינב ,ינוהה הליטא ,םיקטצאה לש תויצזיליוויצ
 .םידרפסהו םינאירוקה ,היאמה

 המיחל תונורתי תויצזיליוויצהמ תחא לכל
 שובכל הל םירזועה ,הלשמ םידחוימ םירושיכו

 ב יי
 .הינשל

 וכרטצת םתיא םייסיסבה םיעצמאה םג
 םינתשמ - םניא | חתפתהלו דתסהל
 לכוא ,בהז -' תרחאל תחא היצזיליוויצמ
 .ןלוכב רבד ותוא וראשיי םינבאו

 ?תאז לכב המ
 יי

 :אוצמל ןתינש רתוי םייתועמשמה םירופישה
 רתוי הברה תומוחב חוגנל לוכיה םילגר ליח
 אוה ךכב) םימחולל ךרדה תא תונפלו רהמ
 תונחמ לע רתוי הריהמ תוטלתשהל רזוע
 ,רופיש רבעש "םינבאה קרוז" םגו ,(ביואה

 ו
 ריכזמ הז ..ממה) ,תירב ינב םיליכמה םירוזאב
 אל שממ לבא ,הבורקה הביבסהמ והשמ יל
 .והזל סנכינ

 תוברקב רתוי תומישמה תודקמתמ ,םעפה
 תגשהבו סיסבה תיינבב רשאמ םיביוא לומ
 ךכ ,ןיקתה ודוקפתל םלג ירמוחו ןוזמ
 .רתוי ריהמו רתוי יבצק השענ קחשמהש

 תויהל וקיספהו יטנג יוניש ורבע םיאלקחה
 םה ,םתדובע תא םימייסמ םהשכ -םיטסיאוגא
 ןיחבהל רשפא -םהירבחל םירזועו םישגינ
 ידכ תווח לש םלש רוש םינוב םה רשאכ ךכב
 וכישמי םיאלקחה .רתוי רהמ ןוזמ גישהל
 רבה -הקספה אלל שדחמ תווחה תא "לותשל"
 םתאש ןמזב בצמה המ קודבל םכמ ךוסחיש
 ,הלודגה הפקתמל םיאצוי

 ו
 ופסונ (?סהטטטזסתפ םאקהמפוסת -ב

 םהמ השולששכ ,םישדח םינייפמק העברא
 ;ומכ םיגיהנמ לע םיירוטסיה םיטרפ םיליכמ
 טילשה) המוזטנומהו ₪1 016 ,ינוהה הליטא
 הלא םינייפמק ,(וקיסקמ לש ןורחאה יקטצאה
 דציכ תומיגדמה תומישמ רפסמ םיליכמ
 ךכו ,םהיבירי לע רובגל םיטילשה וחילצה
 .רוקמהמ םשרתהל תורשפאה תא ונל םינתונ

 םגש ךכ תויונב תומישמה -הנבמה תניחבמ
 לי ו כי

 .הכומנה המרב תויעב הברה ילב ןתוא םייסל
 השקה המרב קחשל ץלמומ םידבכ םישמתשמל
 ןמזב ,תרחא הגילב בשחמה לע רובגל תוסנלו
 רתוי הברה הירליטרא םע םכתא ףיקתמ אוהש
 .רתוי םינווגמ םיבאשמו הדבכ

 תופמ לש םישדח םיגוס םג עיצמ 400 2
 דחי ,םייפורטו םיגלשומ םירוזא ינפ לע ברקל
 תויורשפא רתוי העיצמה הכירע תפמ םע
 תספוק .םכלשמ םידחוימ תוברק תריציל
 לכ תא תראתמה תרבוח םַע העיגמ קחשמה
 תוקיטסיטטס ןכו ,תופמ תיינבל תויורשפאה
 .תויצזיליוויצה לכ לע

 ?תפסות רשפא
 דואמ ץלמומ ,תופסותה תליבח - 2

 בהאו 426 02[ אוחש%-ב קחישש ימ לכל
 תומישמ המכ דוע ול ףיסוי הז קסיד .ותוא
 ךרדבו קשממב םירופישו עוציבל תושדח
 ב כ יי
 תא תונקל וכרטצי .8)40 תא ריכהל וקיפסה
 אל .תופסותבו תויה ,ירוקמה אלמה קחשמה
 ,רוקמה ילב קחשל ןתינ
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 ילש 061ח81-ה תנכות ,שממ הז עגרב
 ל

 לש ומדה תסריג אוה הזה ץבוקה .( 20 ₪
 לש בצקב ותוא דירומ ינאו ,"4 םיפוקה יא"
 .תורחא םילימב .היינשל 3%א₪ דע 2
 קר ורתונו ,הלילה לכ קוסע היה בשחמה

 ]ו 2
 .שגרתמ ינא

 ינא ,"3 םיפוקה יא" זאמ ,הנתמה תונש 3 רחאל
 קחשל הכוז ףכית יגא הנהו ,הזה רתוכל הפצמ
 םיכוז ,םירקיה יידידי ,םתאשכ ,יעיברה וקלחב
 הדרוההו תויה .יתיא הזה ירוטסיהה עגרה תא תווחל
 ,הבתכה תא בותכל קיספא ינא ,הקד דוע תרמגנ
 ,קיתוה ידידיו קחשמה רוביג םע קחשל ךלא
 רוקיס םכל ןתאו ,ןאכל רוזחא ןכמ רחאלו ,שארבייג
 ...הרדיסה לכ לע אלמ

 ינושאר םלה
 תא רומגל תוקד 48 קוידב יל חקל !יתרזה ,ןהז

 ינא זוי" :ןייצל בייח ינאו ,ופוס דעו ותליחתמ ומדה
 קחרה הלע ,יופצכ תוחידב ריתע ,ומדה ."!קושב
 ,דימתמ רתוי תוינוגסס תויומדה .ייתויפיצל לעמ
 םיטרפה תא !ליגרכ ,דואמ ההובג המרב רומוההו
 תונויליגהמ דחאב אלמה קחשמה לע הבתכל רומשא
 הרדיסב הזה קרפהש קר ןייצא ךא ,םיבורקה

 יאדכ ,הרדיסה לכב קחישש ימ .רתויב יגלטסונ
 ונא הרדיסב ןושארה קרפה זאמ הנושארלש ,עדייש
 הזוהאב בוש םילקתנ ןבומכו) .א66]16 יאל םירזוה
 "הנאריפ - לדופ"ה יבלכ לע תודגאבו ןייליא לש

 ששעשמ החיתפה ןוטרס (.הסינכה לע םירמושש

 קחשמ יל הארנ הז ,ומדה י"פע טופשל םאו ,רתויב
 !דחוימב חלצומ

 הירוטסיה רועיש

 לש תררחסמה ותחלצה רחאל , ]973 תנשב
 ,סאקול 'גרו'ג לש ןושארה וטרס ,"יטיפרג ןקירמא"

 םשב ףחוס תואקתפרה טרס תושעל ל"נה טילחה
 םינושאר םיטירסת רחאל ."םיבכוכה תמחלמ"
 תונפל 'גרו'ג טילחה ,לפרועמ ירד יללכ ןויערו
 .טרסה תא ורובע וקיפיש עונלוקה ינפלואל
 סאקול הנפ םהילא םיקיפמה לכ !םולכ :הבוגתה
 .וזמש וילעש שפוטמ יכה ןויערה הזש ובשה

 "[יבוקו
 קחשל ךדוחאש ד
 יי

 תחלצה תורמל ול וזב םהו ,םתוא ענכש אל רופיסה
 תנייוצמ הידמוקל בשחנ םויה דעש ,ןושארה וטרס
 טילחה אוה ?ונדידי השע המ .דחוימב ההובג המרבו
 אוה ,טרסה תא ול ןממיו קיפי אל דחא ףא םאש
 םיחוור תרזעב ,סאקולש הרק ךכ !דבל תאז השעי
 ,"םליפסאקול" םשב הרבח םיקה ,םדוקה וטרסמ
 תקפה ."םיבכוכה תמחלמ" תא קיפה התועצמאבו
 אוהש עגההמ לבא ,לגר תטישפ הרבחל המרג טרסה
 תיביסאמ הכ התייה להקה תבוגת ,םינרקאל אצי
 תופוקה רבושל עגר ןב היהנ אוהש דע ,תדהואו
 = יי יה יח יו ית שיין שו
 ולש קנבה ןובשח רשא ,סאקול לש ילכלכה ובצמ
 ריהבמ הז טרפ ."םליפסאקול" לש ןובשח ותוא אוה
 ןמממ אוה ,טרס איצומ 'גרו'גש םעפ לכב יכ ונל
 לכו ליאוה ,ביצקת תויעב אללו יטרפה ופסכמ ותוא
 ומולח ירה הזו .יטרפה וסיכל םירזוח טרסה יחוור

 ...יאמב לכ לש
 ואצי םירידא תופוק ירבוש ,ךכמ האצותכ

 יטרס ראשו "סנו'ג הנאידניא" :ןלש הרבחהמ

 ומכ .םיאישה לכ תא ורבשש ,"םיבכוכה תמחלמ"

 הנופ ,םיטקפא םע טרס השועש יאמב לכ טעמב ,ןכ
 קראפ" :ותוא ךורעל ידכ סאקול לש הרבחל
 "תינלטק תוחילש" ,"קינאטיט" ,"הימומה" ,"הרויה
 ...דועו דועו

 יקחשמ לש עטקל סנכנ סאקול ,םינשה םַע
 תושעל "םליפסאקול"ב ה'רבח המכמ שקיבו ,בשחמ
 היה הז .א1גחוגש \[3ח%וסה םשב בשחמ קחשמ
 ותחלצהו ,הירוטסהב םינושארה "םיטסווק"ה דחא
 1(:56א1א| םשב שידח ירטסיה עונממ העבנ

 :םה 5621/11 לש תוביתה ישאר ,(האלח)
 .פטזוקו (:וסגווסה 111118 !סז א[ג3חוה0 \13ה5ו0ה

 רוחבל תורשפאה תא ןקחשל קינעה עונמה

 ןויערה .הביבסה לע םהב שמתשהלו ,םילעפ תמישר

 הביבסב רבד לכל סחייתמ אוהש ,עונמב יללכה
 ןקחשה תא חירכמ אלו ,תויצפוא םע טקייבואכ
 אלש ימל .אוונע (ש6%[ | -ב ומכ םיטפשמ רבחל
 :;\/ וחשסואצ - ל 12005 ןיב לדבהה ומכ הז ,ןיבמ
 תרושב תּודוקפ רבחל םיבייח ונייה 2005 -ב

 םיכירצ ונאש לכ ,\\'וחשסוא< -ב וליאו ,הדוקפה
 ונאו ,טקייבואה לע ינמי קילק תתל הז תושעל
 .וילע שמתשהל ןתינ םהב םילעפ תמישר םילבקמ

 היה הז לבא ,בוט יד חילצה \1גחוהט /[3ת<וסח

 ה 5 =

 .אי- ו" מ אש א -

 יח 00=----7₪ 7

 7 מ אאא -|-|ננממ ה ה ושב |

 שולש סאקולל התייהש החלצהה תמועל רבד םוש
 - (םיגרואה) [.ססחו לש םתאצ םע ,כ"חא םינש
 אשונ) "םיפוקה יא" לשו תילקיסומ הקתפרה
 ,₪1%1)561-ה עונמב ושמתשה םהינש .(הבתכה
 ,ןכמ רחאל דימ .תוריכמב תררחסמ החלצה ויהו
 הרחומ | הרבח | םיקהל | טילחה | סאקול
 ,בשחמ יקחשמל תיארחא היהתש "םליפסאקול"ב
 היקחשמ עודיכש ,1.ש68%8888 הל הרצונ ךכו
 -הל לש ותמקנ :2 םיפוקה יא" ויה םינושארה
 ורכמו ,דואמ וחילצה םהינש .א וחש -ר "קא'צ
 הליבוה אששוחפ לש ותחלצה ,םיבר םיקתוע
 יי ומ יורו מ יו הי
 םיליחתמלו ,1716-יופחזסז [3-\/וחפ  !!וגחסס
 466] -ר /\ב5הט|[ ס<ט6-50₪3070ח - וניניבש
 וחתפ "םיפוקה יא" יקחשמ ינש .רכמ יבר םלוכ -
 יובאו יואש ,50211א1א1 יקחשמ לש השדח הרדיס
 הנאידניא" ,"סקמו םס" וריכמ אלש םכמ ימל
 "וגנדנפ םירג" , דרוש [2ו8 , [-ט11 ד"חזס1ו6|1 ,"סנו'ג

 םלוכ לבא ,רכמ יבר ויה םלוכ אל ,םנמא ...דועו
 ןומה ומרתו ,הקיסאלקל וסנכנ ללכה ןמ אצוי ילב
 ,"וגנדנפ םירג" קר) ."םיטסווק"ה תוחתפתהל
 .(רכמ בר היה אל ונירעצל

 .5011א[א[ - היה םלוכל ףתושמה

 הרדיסה יפוא

 תסרופ "םיפוקה יא" תגאס ,עדוי אלש ימל
 שארבייג לש ויתואקתפרה ףסוא תא ונינפב
 םיפוקה יא רחא וישופיחב ,בבוח טאריפ ,דוופירת
 תיישרפ תאו (אצומ אל םעפ ףא אוה ותוא)
 ףוטחל הסנמ התוא רשא ,ןייליא םע ולש םיבהאה
 תנייפאתמ הרדיסה .ארונה טאריפה ,קא'צ-הל
 הנווכה ןיא ןאכו ,דחוימב הנונש תימוק הריוואב
 ,"ףשכמה ןומייס"ב ומכ אשנתמ יטירב רומוהל
 "יראל"ב ומכ תודורי סקס תוחידבל אלש יאדוובו
 רומוחה .(יראל תא בכהוא דואמ ינאש תורמל)
 תוימינפ תוחידבבו םישנאה לש יפואב אוה הרדיסב
 ופורפא) ."דלפנייס" ומכ והשמ - תויומדה ןיב

 ד ימה = יומי יא
 יא"ב :המגודל (יר'ג ומכ שממ גהנתמ שארבייגו
 | יז 3 יי קי יו רב יש יב
 תוניפס םכל רוכמל הסניש ,ןטס םשב דחוימב
 רבע אוהש ולגת ,"2 םיפוקה יא"ב .תושמושמ

 תונורא לש רכומ תויהל טילחהו ,הריירק יוניש
 ,וילע םעוז תצקש ,שארבייג .םישמושמ הרובק
 ןטס דועב ,הרובקה תונוראמ דחא ךותב ותוא לעונ
 ,כ"חא םינש 6 .יפיפ ול שי יכ ררחתשהל ןנחתמ
 תורבק תיבב עקתנ שארבייג ,"3 םיפוקה יא"ב
 ןטסו ,(םירמסמה תא ךירצ אוה יכ) דחא רבק חתופו
 תשרא שבול ןטס ,םעפה .וכותמ אצוי ונדידי
 הדומ אוה ,וירבד י"פע -וינפ לע תיפוסוליפ

 אוהשכ ,וישכעו ,ןוראב ותוא לענש לע שארבייגל

 ןיבמ אוה ,(םיבשוח םתאש המ אלו ןוראהמ אצי
 רבע ןטס ,תורחא םילימב .םייחה תועמשמ תא
 ךיא) םייח חוטיב לש ןכוסל הריירק יוניש וישכע
 תעכ .(יתוא ולאשת לא ,ןוראב הז תא השע אוה

 רומגל םייניע ןויליכב הכחמ ינאש םיניבמ םתא =
 ןטסל הרק המ תעדל ידכ ," 4 םיפוקה יא" תא
 ,("זיוו"ב בתכ הייהנ אוה ילוא) םעפה =

 יפואה תא שי הררדיסב תומד לכל ,ןכ ומכ

 "יד יו ב ו יומו יגיד
 קרפמ תונוש תויצאירווב ןמצע לע רוזחל תוחידבל
 רי רב יי
 תורזומה ויתוסינכו ולש רעישה אוה "דלפנייס"מ
 לש 1זה06חוהזא-ה םג ךכ ,יר'ג לש הרידל
 ולש תלוכיה ,קיחצמה ומש לע תודירי אוה שארבייג
 ףטוח אוהש "םיסקוב"הו ,תוקד 10 םושנל אל
 .ןמזה לכ ןייליאמ ףוצרפב

 בבוח לכש ,ךכ היונב הרדיסה ,תאז לכ דבלמ
 רצק םנמא ףדה :תיבב שיגרי סאקול 'גרו'ג יטרס
 םירוכזיא םישישכ םנשי לבא ,לכה ליכהלמ
 ךרואל "סנו'ג הנאידניא"לו "םיבכוכה תמחלמ"ל
 -ןמזה לכ הז תא תוארל קיחצמ שממ הזו ,הרדיסה
 אוהש שארבייגל רפסמ קא'צ הבש הניצסה ומכ
 הכמ הירפמיאה" לש ףוסה ומכ תיארנו ,ויחא

 ךותמ ארוק שארבייג וב עטקה לשמל וא ,"תינש
 ןמסמ דימת % -שכ ,[כא . [טח6% י"ע בתכנש רפס

 ,הרטמה תא
 ץילממ יגאו ,הבוח תרדיס איה הרדיסה ,כ"הסב

 ,"1 םיפוקה יא" אציישכו ,םלוכל םלש בלב הילע
 הלא קר אלו ,ותוא תונקלו ץורל םלוכל ץלמומ
 .םימדוקה םיקרפב וקחישש םפכיניבמ

 50:81 לע הנטק הלימ
 אצי "זיוו" תווצ ,םכיניבש הקינכטה יבבוחל

 תפש יכבנ ךות לא ירותסמו לפא עסמל

 :םכנעמל ןטק קלח ףולשל חילצהו ,56:1]א1א1 -ה
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 תפשב םיגולאיד עטק וניה הזה קלחה
 שארבייג ןיב החיש בצמ ראתמש ,1/[//560:1-ה

 ןיאש סוכ ךותב הדנומיל רכומש ןטק קינדונ הזיאל
 הדנומילל הרוק המ ןיבהל השק אל) תיתחת הל
 ;בותכל "םוגרת"ה הנה .(התוא םיגזומשכ
 .האבה היצקנופל 4 ןקחשב רחב .ו1
 .לאמש ןוויכל תולעמ 180 ,4 ןקחש תא בבוס .2
 :האבה הרושה תא רמול 4 ןקחשל םורג .3

 (סטטגטפש עסט ז6 3 טזסתטק.. 33% 9/1 )
 .טפשמה תרימא םויסל ןתמה .4
 .וירחא אבה טפשמה תא רומא .5

 .בוש ןתמה .6

 .| רפסמ ןקחש רחב .7

 .תולעמ 180 ותוא בבוס .8
 ךכל בל םש (| ןקחש) שארבייג םא קודב .9

 .תיתחת ןיא סוכלש

 םירחב) םיק)יל
1 

 אר .טססק טס .1]/< 3 /
 6 16 הרטה | 6

 ד כן ב ג

 אא 00 טס 11/60
 ( 1/16/16 ץ 2.6

 :"3 םיפוקה יא" תדרוה

 ותוא - אא .וסק-10.טס.1]

 ...לידידי ,תונקל וכרטצת

 2 ו וו

 וא .[טש 153715 .60וזה

 :"סנו'ג הנאידניא" תדרוה

 שוא וא .שסס .60 11/63 3ו165/

 100 גר 1165/10 4.6א6 |

 תוללק םתס וא ,תוחבשת ,תונולת
 !תוומ ימויאו
 חרג רו .שטהה

1 | 
 | וסנכיה םשמ - ציי .ססק 0 .1]

 | .םיקחשמה רודמל \
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 לווה לוולוטומוה
 זיוול שדח ישמ ףוצ

 ורבח םגו התא םגו ₪ | ישא שש
 :[ | תודסמ רפסב וכזת ₪ 1 ץראב רתויב בועה ןןתיעה א לבקלו םכל עיגמה חיל תוכזלמ עושפו ףיכ רווי המ יכ
 8 ועו יראה הע מ ןח >>. .םלוכ 'ןפל םכלש ראודה ןוב'תל רשייה ,טנרש]יאו םידיקפת ,היזיוולש ,בשחמ 7
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 ,תשגרומ  הנשה ףוס תריווא
 הנש םכל לחאל אלא רתונ אל רוטקודלו
 יכהו ,וצרתש המ לכב תחלצומו הבוט
 !תויעב הברה ילב - בושח

 םירותפנ העברא םע רבכע

 גוסמ רבכע ל"וחב יתשכר ןמזמ אל
 ליכמש = ,60(1.081 [סשפ6תהגתה 8
 הנווכה :.הלילג רותפכו םירותפכ העברא
 וב שמתשהל התייה ילש תירוקמה
 (208א6,  ₪תז68| | ומכ | םיקחשמל
 תולגל דואמ יתבזכאתה ךא ,[1811--[ו6-ו

 07/55:34//6) כ

 םירותפכה לכ תא םיהזמ אל ולא םיקחשמש
 חילצמ ינאש םומיסקמה .הבכעה לע
 ינשב הכימת הז ולאה םיקחשמהמ איצוהל
 רשפא המ .הלילגה רותפכבו םירותפכ
 ?תושעל

 ,יעיברה רותפכל רשקב רוזעל לוָכי אל ינא
 ,לבא .דחוימב וב ךומתל בייח קחשמהש ןוויכמ
 ;ישילשה רותפכל רשקב רוזעל לוכי ןכ ינא
 רותפכה תא עבק ,1.ספווטטה לש הרקבה חולב
 תאצמנ וז תורשפא) ישילש רותפככ יעצמאה
 יקחשמ ,תעכ .(תויורשפאה תמישר תיתחתב
 .הז רותפכ םג והזי 50068 -ה

 "יו
 ₪2 םיציאה ינש

 תעכו בשחמב ₪90%066 גוסמ ץיאמ יל שי
 07680665 1.80% ץיאמ -םג  יתלביק
 ילש הלאשה .ןורכיז 1218 םע \/סס60ס 2
 והשימ .דחיב םתוא רבחל רשפא ךיא איה
 יתחלצה אל לבא ,ירשפא הזש יל רמא
 .ךיא ןיבהל

 000002 יציאמ ינש רבחל רשפא םנמא
 : 511  ארקנ > הז רוביח) דחיב
 רשפא יא ךא ,(508ת 1.ות6 [תוסז|[6הטותא
 וא ר/ססנסס2 ץיאמו 8305066 ץיאמ רבחל
 לוכי ןיידע התא .םגחפהס6 יציאמ ינש
 לבא ,ךלש בשחמב םיציאמה ינש תא ריאשהל
 ךילע היהי דימתו ,תינמז -וב-ולעפי אל םה
 .םהמ דחא רוחבל

 !50₪6 8105ו0ז 1:06 |יב לדבהה הת
 ?ו300(1-|

 יתיצרו ,שדח לוק סיטרכ שוכרל דמוע ינא
 !8סטת6 819316 1.ןע6 ןיב לדבהה המ תעדל
 .ץילממ התא סיטרכ הזיא לעו /א1א300"ו
 יל יאדכ םהב םיפסונ לוק יסיטרכ שי םאה
 ?בשחתהל
 ךמות !פ80טת6 21 ה%ןסז | 8

 (0[7768ע/6 1.805 לש תפסות) םגא-ב
 7 (אווסזספס1 לש 2101500003 - ל

 ,תאז | תמועל .ג3כ 1.0-בו
 בבשב שמתשמש) כוגחוסח 0
 430 1.0-ב ךמות (/4שז6ב| %טז6א 2

 לש תוידיתע תואסריג ,ףסונב .43₪כ 2.0-בו

 תורומא )18300 לש םינקתהה ילהנמ
 דועב 2 ,ם8א 0.[1-ב  םג ךומתל
 ךומתי אל !50טח0ַ |0(985ז 11 צ6-הש
 וללה לוקה יסיטרכ ינש .,43₪ 2.0-ב
 ףידעמ תישיא ינאש תורמל ,םוחב םיצלמומ
 ,בוזע ?םיפסונ לוק יסיטרכ .א1א300-ה תא
 ,םיקפסמ טלחהב ולא ינש

 ?םימוגפ םירוטקס ןקתל רועפא

 שי ילש בשחמב ןקתומש חישקה קסידב
 ץירהל יתיסינ .םימוגפ םירוטקס רפסמ
 אל ולא תונכות לבא ,563ח 1218%-ו 8%
 תא תונמסמ קר אלא ,הייעבה תא תונקתמ
 אל ינא תעכש ןבומכ .םימוגפה םירוטקסה
 יתיצרו ,ןלא םירוטקסב שמתשהל לוכי
 .םתוא ןקתל רשפא דציכ תעדל

 רשפא יא םימוגפ םירוטקס ,רעצה הברמל
 לש ןומיסה תא דירוהל רשפא םנמא .ןקתל
 ןכתסמ התא זא לבא ,םימוגפה םירוטקסה
 הסני ךלש בשחמה רשאכ ,יניצר עדימ דוביאב
 ,רוציקב .םירוטקס םתוא לע םיצבק רומשל
 .םימוגפ םירוטקס םע קסעתהל ץלמומ אל
 םינימא םה קושב םויכ םימייקש םיקסידה ,בגא

 ןטק אוה .םוגפ רוטקסל יוכיסהו רתויב
 .גואדל המ ןיא ונבורלש ךכ - רתויב

 םיונמרפמ רועאכ םיגנוכה ראועל הרוק המ
 ?( ןנוכ תא

 קלוחמ ילש בשחמב חישקה קסידה
 טמרפל יתיצר .5-ו 6, כ :םיננוכ השולשל
 תא ןיקתהלו 6 ןנוכ תא שדחמ
 הרקי המ תעדל יתיצר לבא ,\/ותו]סואפ 5
 תובגל בייח ינא םאה .ילש ₪-ו כ יננוכל
 ?םתוא

 ליגר טומריפב ₪-ו ₪ יננוכל םולכ הרוק אל
 הרקמ לכב תובגל םיצילממ ונא .6: ןנוכ לש
 םע והשימ ריכמ התא) ךל בושחה עדימה תא
 ןנוכמ עדימ תובגל םג לוכי התא לבא ,(?ברוצ
 .טומריפה ינפל ,₪ וא ₪ יננוכ לע 6

 ?ירועפא הז - םיננונ דוחיא

 הלעפהה תכרעמ תנקתומ ילש בשחמב
 אוה חישקה קסידה רשאכ ,\/וחשסואפ 8

 .ת\732 לש טמרופבו 4028 לש לדוגב
 םיננוכ ינשל קלוחמ חישקה קסידה ,ףסונב
 לואשל יתיצרש המ .הווש לדוגב ,(כ-ו ₪)
 ןנוכל םיננוכה ינש תא דחאל רשפא םאה הז
 אצמנש עדימה לכ תא דבאל ילבמ ,דחא
 .םהילע

 לבא ,הזה דוחיאה תא עצבל רשפא ,ןורקעב
 םשב המיאתמ הנכות: שוכרל ךילע היהי
 ,(וארשוא קסש6זטטס51.6סתו) [3חוזוסה 1380

 דחאל (לצפל ידכ תישומיש דואמ וז הנכות
 הלוע איה ךא ,עדימ דבאל ילבמ םיננוכ
 התא םא בטיה לוקשל ךילע היהי ןכלו ,505-כ
 .דחא ןנוכ לש תוחונה רובע ףסכ זבזבל הצור

 יתיינוב ופפא רוביח

 דירוהל חילצמ ינאו 150 רוביח יל שי
 היעבה .היינשל 10-15% לש בצקב םיצבק
 קחשמ ינא רשאכ .םיקחשמ ןמזב איה ילש
 נתז6ה| וא (0שבא86 3 ומכ םיקחשמב
 לש הובג והא לבקמ ינא ,1 וזו התושח]
 יוקמ דחאב קר שמתשמ ינא םא .0

 .וחפ ותוא תא לבקמ ינא ,ילש 1500-ה
 ?הרוק הז עודמ

 .ךרדב םימדומה דחאב הנומט ךלש היעבה
 תוריהמב םינותנ ריבעהל לוכי ילוא התא
 תא ךל טאמ רחא והשימ לבא ,דואמ ההובג
 דילקהלו 05 ןולח חותפל לוכי התא .רוביחה
 םוקמב רשאכ) וזגססז[ 1!א1. הדוקפה תא

 .(קחשמה תרש תבותכ תא םושרל ךילע 1.
 ןיבל ךניבש םיבשחמה לכ תא גיצת וז הדוקפ
 תא ךל םיטאמ (רתוי וא) םהמ דחא ,תרשה
 עדימה םע וישכע תושעל רשפא המ .רוביחה
 וליחתי םהש דע תוכחל ךילע ...הברה אל ?הזה
 ךלש שוחפ -ה זאו ,150א יווק ינש םע דובעל
 ךכ - לכ רבד אל הז 150 לש שוחק ,בגא .םלעי
 .קחשמה ךלהמל עירפמ אלו טעמכ הזו ,ארונ
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 !םלוכל םולש
 .דחוימב קוסע רודמ ונל שי שדוחה
 רובצל תוכישממ 'רטספנ' לש תויטפשמה תויעבה ,בככל ךישממו אצי 'הידמורקמ' לש "5 שאלפ"
 ךישמנ ,טנרטניאב "הנשה-ונל-היה-המ" לע הרצקב רובענ ,ןויליגה לש םימוכיסה תרגסמבו ,הצואת
 םוחתב הרוק תמאב המ הארנ ,תשרל םהלש קודהה רשקה 6 םהינימל "םימלאפ"ה םע קסעתהל
 .סוקמה רמגייש דע...אל המ םצעבו ,םיקניל ,תודרוהו ,טנרטניאה ךרד תויורכיהה
 םקלחו ,םהיתושקב תאו םהיתועד תא ואיבהו ,יל ובתכש ולא לכל תודוהל שקבמ ינא ,לכה ינפל לבא
 א ,ןותיעה תא שובכנ דחי) רודמה תנכהב תובר יל םירזוע וליפא

 !םסלוכ תא תרוונסמו רואל האצי " 5 שאלפ"
 השדחה הסריגה תאיצי לע עמש קר אל ןמאנה םכדבע ,אל וא ונימאת
 לביק וליפאו ,התוא ןימזה םג אלא ,'הידמורקמ' תיבמ "5 שאלפ" לש
 לש חיר םעו הכרדה ירפס לש הרוש םע העיגמה גורדישה תסריג תא
 .שרח

 תטישב יעוצקמ רויצ ,שדח שמתשמ קשממ תללוכ השדחה הסריגה
 תונכות לש ומכ שממ הארנ שדחה קשממה .םירופיש דחאו ןוילימו רייזב
 ,בגא ."דנאהירפ"ו "פושוטופ" ומכ ,תויעוצקמ תויפרג
 תא רבכמ אל המישאה ,"פושוטופ" תינרצי ,'יבודא' תרבח
 קשממ ןונגס תקתעה לע ,תרדהנה 'הידמורקמ' תרבח
 תישיא ,2 בגאו .'הידמורקמ' ירצומב הלש שמתשמה
 םיפחרמ תונולח -"שאלפ" לש ןשיה קשממה תא יתפדעה
 .תרומרמצ יל םישוע

 (רייזב) םישדח רויצ ילכב ןיחבהל ןתינ ,ןושאר טבממ

 ראשנ אל יכ ,רוציקב שממ םעפה
 ...םוקמ טעמכ

 ץראב ותחנ "םירוזייו"
 דיה ףכ | יבשחמ וו

 תרבח לש צופסז
 ועיגה | [13ה0%קזוחפ

 ,לארשיל
 ךא ,ןאוביה לא יתינפ
 .תובושת יתלביק אל
 רוזייו"ה ,םייתניב
 (ינועבצה)  "סקולד
 טנרטניאב | רכמנש

 לש רתאב הריכמל עצומ רבכ ,2505-ב
 .לקש 1,800 לש ריחמב ו01.60.1]

 אוה ,רתאב הריכמל עצומה "סקולד רוזייו"ה
 ינועבצ בוציע םיצורה ולאש ךכ ,רוחשה םגדה
 .תוכחל הארנכ וכרטצי ,הפיו

 אוה 'גנירפסדנאה' לש "סקולר רוזייו"ה

= 

 6766 משעה ומשה רומה ששמ- שמממ

 ₪ 1 5 | שח \ י 4 | רו
 | ₪ גו ((%9

 דיה ףכב קורשלו בותכל ,אורקל "

 לש הלעפהה תכרעמ לע לעפומה די ףכ בשחמ
 קיטסלפ יעבצב עיגמ ללכ ךרדב אוהו ,/ג]הה
 תודחוימ תוינסחמב ךמותו | ,םיבינגמ
 תולוכי "רוזייו"ל תונקמה ,(5קזוחפססהז65)
 ןורכיז ,םוליצ ,הקיסומ תניגנ :ןוגכ תודחוימ
 .הינופלט תולוכי וליפאו

 רוכזיא םוש יתאצמ אל | ,םייתניב
 ואציש םישדחה םילדומל
 - שדוחה 'גנירפסדנאה'ל
 "םזירפ רוזייו"ה םהיניבו
 .ינועבצה

 הארנכ 6218 'ינוס'
 ץראל היילע השעת
 שדוקה

 ינוחטיבה בצמה ףא לע

 כזה 6
 קופה( ח61/1510ח.061.1| גרבנש ליג :תאמ

 יטנרטניאה םלועל \שו> לש ןפדפדה

 .(םלועה לכ תא ףוסבו הנידמה ת

 ₪5 כ
. | 

 ,תרוקיב ילכ לש | הצובקבו
 םתוא תא אוצמל םירשפאמה
 הסריגב אבחתהל וטנש םיטנמלאה
 יל הרק םעפ אל :המגודל .תמדוקה
 אצמנה ,טרס ךותב רותפכ יתמשש

 אל םייחב ...רחא רותפכ יבג לע ענש רויצ ךותב
 רדסה םע לבא - ןושארה רותפכה תא אצמא
 .דוביאל ךלוה אל םולכ " 5 שאלפ"ב שדחה
 םכל ןתאו ,הנכותה לע רובעל ןמז תצק יל ונת
 .ןושאר רוקממ רתוי טרופמ חוויד

 תרבועה ,לארשיב 'ינוס' תגיצנ ,השקה
 ונל איבת ,ןורחאה ןמזב םיימינפ םיכפהמ
 יינוס' לש דיה ףכ יבשחמ תרדיס תא הארנכ

= 116 

 תכרעמ לע םידבוע 6|]6-ה יבשחמ
 רכמנ רבכש ,ןושארה ."םלאפ" לש הלעפהה
 ,ינשהו ,םורכונומ תגוצת לעב אוה ,ב"הראב
 םהינש .ינועבצ אוה ,ןפיב קר עגרכ רכמנש
 ינולקמל הבחרה ץירח םיליכמ ,דואמ םינטק
 רותפכ תא םהל שיו ,'ינוס' לש ןורכיזה

 רבכש ,תחא דיב הטילשה
 ירצוממ המכב | םייק
 0116 - ה לש ריחמה ."ינוס'
 דמוע ימורכונומה
 .5 400 - לע ב"הראב
 ,ינועבצל ריחמ ןיידע ןיא
 םיריחמה ורסמנ אלו
 לש ץראב | םייופצה
 .םירישכמה

\ 7 
 ןהכ םתור :תאמ

 יעונמ לע הססבתה היגולונכטהשכ ,םיחכשנה היגלטסונה ימיב
 וראשנ םקלחתש ,םינושמו םינוש םיקחשמ ויה ,(בוטה הרקמב) םורכונומ
 םילבקמ וליפא םקלחו ,תוקיסאלק רותב םויה דע םירכזנ םקלח ,רבעב
 .הנשויל הרטע תוריזחמה תושדוחמ תואסריג

 םיטושפ םיקחשמ םתוא - לאדפה קחשמ היה םיקחשמה םתואמ דחא
 הלוגה תא סופתל גואדל הז םהב תושעל ךירצ היהש המ לכש ,םירכממו
 בוש תולעל הצור איהש ןמזה לכ הטילחמש ,איהה תנבצעמהו הנטקה
 ארונ םג לבא ,רכממ ארונ קחשמ .תונכסמ קחשמ ינבלב עוגפלו הלעמל
 ,תוימסוק תוירימ -םינשה ךשמב ול ופרצש תופסוהה לכ םע .ןבצעמ
 ,חטשמה לש 100 יפ תולדגהל דע ,יזוע םע םינבצעמ םירוצי ךרד
 דמלי הזה ןבצעמה רודכהש ןקחש לכ לש ןוצרה ראשנ ןיידע
 .ישפנל יתוא בוזעיו רבכ לופיישו ,ודבל רדתסהל

 .יפוי ?םירכוז
 לכ ,הלאכ םיקחשמ לש ןטק אל רפסמ לש הליבח ונדגיא זא

 .ונהית .ןויער ותוא רמשנ םלוכב לבא ,ומצע ינפב דחוימ דחא

 הקיסאלק - [א--81ו 2
 ,תויריב ורזעית (!ןמזה הז ,םתרכה אל םאו) דואמ רכומה קחשמב

 ,תוליגר קחשמ ינבלב עוגפל ידכ ,דיל אבה לכבו םינומיר תוצצפב
 תצקו) בל יבוש דנואס יעטק םעו םיעבצ םע ,תוארנ יתלבו תוצצופתמ
 אבש םיבלשה ןיכמל םג בל ומיש .(קחשמ תועש שמח ירחא םינבצעמ
 וץלמומ !(עיפוי אוהו (2181.+"=1 וצחל קר) קחשמה םע

 רש 65.0 שזה ]בא 6 ]ה 1 1[ ,6

 ידגנ והשמ םהל שיש םירוצי -
 םיקחשמלו "לוב סקא -יד"ל המוד ארונ תויהל הצורש ,הזה קחשמב

 !םירחא םירוצי - תנבצעמ דואמ תפסות הנשי ,וגוסמ םירחא
 םולחה תא ךממ לוזגל תוסנמה (?) תופפועמ תוננבו םיקורי םירוצי

 ,סונוב תועוב ןנשי הפ םג .לאדפה יקחשמב םינמזה לכ לש ןאישה תויהל
 םהש קר לבח ,םינושמו םינוש תוחוכ תוקינעמו םיימשהמ תולפונה
 .ןמז טעמ ךכ לכ םיכשמנ

 =. שא ב

 == ב מ

 | ,בלש לכ רחאל ךבצמ תא רומשל תורשפאה אוה ,קחשמל שיש ןורתי
 .םירחא םיבלש ןקתל וא ,תלספנ וב בלשהמ ךישמהל לוכי התאש ךכ
 ור "150 יס טסה 11/60

 ידממ תלת ןבצעמ - 1266ק 52866 0
 השועו ,ירוקמ לאדפ קחשמ תויהל הסנמ "גנופ סייפס פיד"ש הארנ

 ומצע קחשמהש תורמל .קחשמה לש דמימ - תלת תסריג תרזעב תאז
 | לש ןויערה ןיידע ,תובינגמ תויצקנופו ידמל חונ קשממ לעב ,הפי הארנ
 לכ ,ןכ ומכ .יבלל ךכ לכ עגנ אל תידמימ - תלתה הטילשהו הביבסה
 םירוציו תוירי ,םינבל ומכ ,"לוב סקא יד"ב שיש תובוטה תויצקנופה

 ,לבחו ,ןאכ תואצמנ אל ,םיעשורמ
 וארא .41165ּ--[66ו גזי6 16/1165 קסחק לוק

 יניקיבב םירודכ -
 ,רודכ ותוא אוה רודכה ,םיקוח םתוא םיקוחה ,הזה קחשמב םג

 לוחכ םי עקר לע הז לכ תא ושעת הפש קר .הטנאופ התוא הטנאופהו
 !םינבלב םיעגופשכ הבינגמה הקיפרגל בל ומיש .יניקיבב תורוחבו
 !ץלמומ
 5.01.00 6100053 0510130/003011051.6א6

 תזושא< 0[ 6

 'הידמורקאמ' יתנכתמ לש בוטה ןוצרה ונשי 5006%ש8ט6 - ב םג
 לבא - םיירוקמ םיקחשמב רסוח וא) הלעמל רודכ ותוא תא ריאשהל
 | קחשמה תרזעב םיאלממ םה ותוא ,(הז תא יתרמא אל ינא

 . םתסאפ 0[

 לפנ אוה םאו) לופיי רודכהש רוסא ,רחא קחשמ לכב ומכ ,קחשמב
 ,"תישאלפ"ה היגולונכטה יאלפב תוזחל םילוכי םתא ,םתלספנו
 םיקורי םירזייח םכל ועירפיו ,(ץצופתמ וילע תטלשש חטשמהשכ
 .םכתא םיבהוא שממ אלש םילוגסו
 ארה פת ו.
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 טווקה(6118100.866.1] גרבנש ליג :תאמ

 ?הנורחאה טנרטניאה תנשב ונל הרק המ זא
 תוירקת לשו תולועפ לש יפוסניא רפסמ םכסל דואמ השקש ףא לע

 תוירקיעה תומגמה תא רתאל יתיסינ ,תשרב הקד לכב תושחרתמה

 םינווקמה םייחה ךשמה לע ועיפשי יאדוו ,םישלוגה -ונילע ועיפשהש

 .אובל דיתעב ונלש
 :םה םיכוזהו

 1 | / הא | ה |( = | שח | |הו | ו : |
| || ] | 1 . / | 

 | = : | \ : ' ו 41 ןא | 13 |
[ [ : 7 .| 

 2086 6ח81- |! 01 דחוס \/ הזחסז

 הכשמנ הרבעש הנשה לש םיגוזימה תמגמ
 רתויב םיטלובה םיעוריאה ינש .הנשה םג

 :ויה םיגוזימה םוחתב
 םע ,םלועב הלודגה טנרטניאה יתוריש תיקפס ,001. לש גוזימה

 המ םצעבו םירפס ,עונלוק ,היזיוולט) םינכתה תיקנע ,וחו6 \\ גזחטז

 תשר ידי לע 2261 םיניזגמהו םינכתה תשר לש השיכרהו (...אל
 .(הלש הרחתמה) (ח1

 האורש -קיתוו שלוגכ .יתוא הגיאדמ יד וזה המגמהש ןייצל בייח ינא
 קר אלו ,תמאה יוליגו תועד תעבהל יביטנרטלא עצמ טנרטניאב

 םיפוגש בושחל יתוא דיחפמ -קט-ייה תורבחו םיקחשמ ,םילטרופ

 םירצוי םצעבו ,דחאתהל םיטילחמ ,הזב הז תורחתהל םירומאש םייקנע

 .םהב תורחתהל דואמ השקש םייקנע םילופונומ
 השק טושפש ,חוכ הברה ךכ לכ שי 'רנרוו םייט'ו 4021, לש רוביחל

 הרטמב ,טנרטניא תורבח לש הרוש המצעל התנק ךכ םג 4001. ,ןימאהל

 וא , ח6ז80306 לע םעפ םתעמש) טנרטניאה לש 'טפוסורקיימ'ל ךופהל
 ,םויה הל שי יקוויש ימוסרפ חוכ המכ בושחל דיחפמו ,(?%/ותּגחוק לע

 .הילגרל תחנומ 'רנרוו םייט" לכשכ
 ?% חש[ - ו 1כח6ז םע המו

 יתייה ,הרמוח לע וא הנכות לע תיעוצקמ העד לבקל יתיצרשכ דימת

 העד לבקאש חוטב היהאש ידכ ,הלאה תורחתמה עדימה תותשרל סנכנ
 .תורבח ןיב הקסע ידי לע הרגסנש ,םעטמ העד אלו ,תיעוצקמו תיתימא
 וישכעו ,יתוא העיגרה תמאה תא אוצמלו תוושהל רשפאש העיריה םצע
 תיתכרעמ העד לעב דחא ףוגל וכפהי תותשרה רצק ןמז ךותש דחפמ ינא
 !הנכסב טנרטניאה תונותיע .תחא

 םיסוריוו "םירקאה" תומחלמ

 ?םינשה לכמ וזה הנשה הנתשנ המ

 ...םידיחפמו םיארונ ,םיליחבמו םיארונ םירופיס יתעמש םינשה לכבש

 וזה הנשה ,וזה הנשה .ב-ש-ח-מה יל קחמנ וזה הנשה ,וזה הנשה
 .בשחמה יל ק-ח-מ-נ

 : א | 1 7/

 ילש הכונחה ימד לכ תא יתזבזב .ןוכנ הז ,ןכ
 .סוריוו יטנא יתינק אלו ,בשחמ יקחשמ לע

 תונפל יל רזעש ,ינלטק סוריוו יתפטח זאו
 דואמ הברה - ילש ןנוכב יונפ םוקמ הברה
 !!!םוקמ

 המל יתבשקה אל המלו ?חפב יתלפנ ךיא
 אלו קדוב ו ימ - ?רמוא דימת תניג יפרש
 ,לודגב התוא לכואו ,התוא לכוא ,רהזנ

 .הנשה ונל היה הבהא סוריוו קר אל לבא
 יל הארנ...וניניבו ,"םירקאה" ידי לע הפקתוה והשמ הוושש הרבח לכ
 הזיא -ןותיעב ןהילע ובתכיש ידכ ןמצע תא ופיקתה תורבח הברהש
 ,םיקזנל ןהל ומרגו ,ןתוא ופקת םייארונה "םירקאה"ה ךיאו ,ןה תונכסמ
 תוינפ יוביר - הפצה לש תופקתה ויה הנשה . תופקתהה ,לכ םדוק זא
 הנה ,ןיבה אלש ימלו .ץחלב דמוע אל תרשהש דע ,הרבח לש תרשל

 :םוימויה ייחמ רצק רבסה
 קלחמ ,ם>קזה 56זע6ז ,הילצרהב "בידנה" רפסה-תיב לש תרשה

 ךכ לכ שי ,תושעל המ לבא .הברקה םירוהה תפיסא תארקל םינולע
 ףיצהל םיליחתמש םינטק "םירקאה" אלמ התיכ לכבו ,תותיכ הברה
 םוי תחקל טילחמו ,סמועב דמוע אל אוהש דע ,תושקבבו תולאשב ותוא
 .(ןיוצמ ןויער בגא הזש) שפוח

 - "גניקאה" דגנ ילש ןורתפב הזה יעוצקמה ןוידה תא םכסא ,ןכלו
 .שפוח םוי תרשל ונת טושפ
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 הומתו - [(עקושסש | מש

 םראשל העיסנ ילב .ןמאי אל טושפ הז ,ןכ

 ליב םע תבקונ החיש ילבו ,חייש-א
 וקיספהו טעמכ םילטרופה ,ןוטנילק
 שאה תקספהל תירקיעה הביסה .םחליהל
 .םישלוגה ןוויכמ ואבש םיקוהיפה התייה
 לכ זהלאה םילטרופה ,ושע אל םה המ

 לעו ,רחא וא הזכ שודיח לע ונעמש עובש

 תא וקיתעה םילטרופה רתיש ךיא

 ,זאו ...םהלש שודיח םע ואבו ,שודיחה

 .טקש םואתפ

 לש םצמוצמ רפסממ ץוח ,בל ומישת םא

 הנשה לש םילטרופה ,םייתוזח םייוניש

 - הנשה לש םילטרופה םה הרבעש

 .הרבעש הרבעש הנשה לש םג , צץ גוטס - ליבומה לטרופב רבודמשכו

 הסינכמו ,הברה םהל הלוע וזה תורחתהש וניבה םילטרופב ה'רבחה

 אוצמל איה םהלש לטרופה תא םדקל תיתימאה ךרדהשו ,םולכ םהל

 586116 -הרק ךכו ,ויכרצל לטרופה תא םיאתהלו ,יפיצפס דעי להק
 ,םירתא תיינבבו הקיסומב החמתמ 1.608 ,תוינמבו תושדחב החמתמ

 ,רבדה ותוא ראשנ ..הההא ,'"גחסס -ו ,רודיבבו הידמב החמתמ (0

 ...?םולשל עיגהל רשפא יאש רמא ימ
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 'פייקסטנ'

  ?פייקסטנ' לע ורמא אל רבכ המ
 החצונ ,לודגב הספספ ,לגר תטשופ
 התנקנ , 'טפוסורקיימ' ידי לע
 , 01. י"ע םישולשו לקשב
 ...רבעב עוקת םהלש ןפדפדהש
 שדחה ןפדפדה -אב הז הנה לבא
 הטב תואסרגש ,'פייקסטנ' לש
 רבכ תשרב תוצצורתמ ולש תונוש
 הרבחל השוע ,םישדוח רפסמ

 רבד יעדוי תורוקמ יפ לע .דובכ -==- 311% ומ
 לכב ךומתי םג אלא ,ביציו ריהמ היהי קר אל שדחה ןפדפדה ,םיברוקמו
 .(םימייק אל ןיידעש ולאב םגו) םימייקה םיטרדנטסה

 םג םיאתהל דיתעב רומא ,שדחה ןפדפדה תא ליעפמש "וקג"ה עונמ
 ...םימוירווקאו הסיבכ תונוכמ ,םיררקמ ,"םימלאפ" - םידיינ םירישכמל
 .(םהמ קלחל תוחפל וא)

 ,ןיוצמ הארנ טושפ - ולש הנורחאה יוסינה תסרגב " 6 פייקסטנ"
 ךל ארוק טושפ ולש הנבמה ,הפלחהל ןתינ יפרגה שמתשמה קשממ
 לש רתאה לא שלוגו ,תייצמ ינאו - וב שמתשהלו וילע ץוחלל
 ...'פייקסטנ'

 םירצויה תויוכז תנגהל קוחהו םהינימל "םירטספנ"ה |

 לע רבוד הרבעש הנשב
 ליב לע ,'טפוסורקיימ'
 .ברקה קוריפה לעו סטייג

 יתכרעש בחר רקס יפל -- ווא
 רבתסמ ,תיבב ילצא ו -

 ןידה יכרוע לכ טעמבש | ית
 השרפב וקסע םלועב
 לבא ,וזה 'תיטפוסורקיימ'ה
 והשמ הרק ףוס ףוס הנשה
 בלה תמושתו ,ןיינעמ

 ליטהל הטילחה תירוביצה
 .י'רטספנ' תרבח לע םלועה תויעבל תיביטקלוקה המשאה תא

 ,הטושפ בשחמ תנכות איה 'רטספנ'ש םיעדוי רבכ םכלוכש ןוויכמ
 םישלוגה רתימ 123 יצבקב םיריש קיתעהל שלוג לכל תרשפאמה
 ,הדבועה ןויצב קפתסאו ,םירבסהל סנכא אל ,הנכותב םישמתשמה
 תא דחאמה ,א14. -ה ןוגרא ישארל ינורטקלא ראודב הינפ ירחאש
 םהש יל ריבסהל חרט ןוגראה ,םירצויה תויוכז לע ןגמו הקיסומה תורבח
 לש תויוכזה תבינג דגנ אלא ,םיצבקב הקיסומו 173 יצבק דגנ אל
 לאו ונקת -וזה האירקל ףרטצהל קר לוכי ינאו -ןתריבשו םירצויה
 תונקלו רוציל ,תויחל ולכויש ידכ ףסכ םיכירצ םינמוא םג יכ ,ובנגת
 ...םירחא םינמוא לש םיירוקמ םיקסיד
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 הסרובב "םוק-טוד"ה תורבח תליפנ

 םשל 00/1 תויתואה תא הפיסוהש הנטק הרבח לכ ,הרק הזש דע
 לש ומכ יאסרוב יווש הלביק ,טנרטניאל אוהש ךיא הרשקנש וא ,הלש
 בושחל ינומכ םיבר הריתוהו ,העובה הל הצצופתה זא לבא .קנע תורבח
 "?ןמז הברה ךכ לכ יתיכיח המל" -

 יכה העפשההו ,ףסכ הברה ודיספה םישנא הברה .קיחצמ אל הז לבא
 תוקסעתהב םיעיקשמה לש יסחיה דחפה איה הסרובה תליפנ לש הרומח
 אל התייה תוטטומתהה ינפל התייהש תוינוציקה ."םיפא- טראטס" םע
 אל םיבר םיעיקשמו - הכופה תוינוציק הנשי םויה םג לבא ,םוקמב
 דוע השעי טנרטניאהו תויה ,לבחו - טנרטניא הלימה תא עומשל םיצור
 .וחיוורי ףוסב תונלבסה ילעבו ,ףסכ הברה

 רווד-

 גי

 ...2000 ראוניב 1 -ה רקובב הרקיש ונל וחיטבה אל המ
 לכמ עורגהו ,תומוהמ ,םיקנבב תויעב ,למשח תוקספה ,בער ,תומחלמ

 .םירודישה חולב םייופצ אל םייוניש -
 תורבח ,םיכמסמ וניכה ,תונכות וקדב - לודגה גאבל וננוכתה םלוכ

 .תיניערג האוש דגנ םתיב תא וניכה םייטרפ םישנאו ,קנע יביצקת וזבזב
 או
 ךכ לכ .יתוכיא ירציווש ןועש ומכ דבע לכה .םולכ שממ .םולכ

 יתנקתהו ,עקתיהל ילש "תונולח"ל יתמרגש ,הלילה ותואב יתבזכאתה
 ....םידכנל רפסל המ היהיש - שדחמ םתוא

 ורות היינו

 ?הזה טפשמה תא םתעמש רבכ םימעפ המכ ."ןאכ רבכ בחרה ספה"
 תמאב בחרה ספב טנרטניאה וישכע לבא ,םכל רמול יל רצ ,ןכבו

 ,ןאכ רבכ
 תורבח םג ךכו ,החיתפה תייריל הנכומ 'קזב' לש \/(כ\ש תביטח

 ,לכה תא וניכהש םילבכה
 רושיאה תאש הרושבה יל הרשבתנ ,תורושה תביתכ תעב שממ

 רשמ גחל הנתמ רותב 'קזב' הלביק םיריהמ טנרטניא יתורישל ןושארה
 רוחיאבו ,םיריהמ /41251. יתוריש שדוחהמ רבכ קפסת 'קזב' .תרושקתה

 .יתלשממ רושיאל םיכחמ ןיידעש םילבכב טנרטניאה יתוריש ,לק
 ופתתשהש םישנא םע יתרביד .רושיאה עגרמ שממ ןתניי תורישה

 .ונמאי אל טושפ יתפמשש םירופיסהו ,'לבת' לשו 'קזב' לש תונויסינב
 רשפאמה טנרטניא רוביח לע ובשחת
 ,תוינשב הקיסומ יצבק דירוהל םכל
 תנבצעמה הנתמהל ףוס לע ובשחת
 םיאומד לע ובשחתו ,םירתאל
 לא ודריש ,םיקחשמ לש םייקנע
 הז .םימיב אלו תוקדב םכיבשחמ
 .ןאכ רבכ שממ



 ן

 ,הרשע - שש תב היהא הנש דועבו ,הלאכימ יל םיארוק ,ייה
 קלח רוחש רעיש יל שי ,וליק 51 תלקוש ינא ,1.68 אוה ילש הבוגה

 .תוטנפהמ תוקורי םייניעו שלוג
 יתוא ענכשל ,הנד הבוטה יתרבחל יתתנ ךיא גשומ יל ןיא ,םויה דע
 ."טייד דניילב" תויורכיהה רתאב העדומ םסרפל

 !אוה ךופהנ ,םינב גישהל היעב יל התייה אל םעפ ףא ,לוכה ירחא
 ץוחו ,םעפ ידמ םהלש תובהלתהה תא ןנצלו ,םתוא ףודהל הכירצ יתייה
 ילוא) תבהוא ינאש תבשוח ינאש ןדיע םשב םיסקמ רבח יל שי רבכ ,הזמ
 .(...רבעשל ילש הבוט יכה הרבחהמ ותוא יתבנגש ללגב

 תלבקל שדח ליימ-יא ןובשח יתחתפ :אילפהל טושפ היה ךילהתה
 ילאוטריוה תויורכיהה רתאל יתסנכנו ,תועדוהה
 , שוא .ם1וח0-0816.60.1]

 הטכ םיאלממ ,המסיסו שמתשמ םש םימשור :לקו טושפ םושירה
 ...ו םייניע עבצ ,ףוג הנבמ ,הבוג ,ליג :ומכ םיטרדנטס םיישיא םיטרפ
 ,קחשמה ךותב תא

 ןנסל תורשפא םע שופיח עונמ ליכמו שומישל דואמ חונ רתאה
 תניינעתהש םישנא לש תישיא רשק תמישר ,םיילאיצנטופ םידמעומ
 ,רתאב םירבחמ םירסמ תלבקל תישיא תועדוה תבית ,םהלש םיטרפב
 תרצי רבכ םא ןיוצמ ,רתאב רבח לש םיטרפב ןויע תעב -רתויב בושחו
 תויהל היושע וז הנוכת ,תועדומ הברה לע םירבועשכ ,רבעב רשק ותיא
 .רתויב תישומיש

 םש םג לבא ,=אק|סזסז - ב קרו ךא דבועש ,טא'צ םג םייק רתאב
 .וילא סנכיהל ןויסינב תוינכט תויעבב יתלקתנ

 תבית -םולכ תושעל הכירצ אל ינאש תעדל יתחכונ דואמ רהמ
 האממ רתויב עובש ךות ואלמתה דחוימה ליימ -יאהו ילש תועדוהה
 .םויל רשעמ רתוי לש בצקב ףסוותהל וכישמה ןהו ,תועדוה

 ווילש תונומתהו ,ףועמ ירסח ,םיממעשמ ויה םיליימ -יאה בור ,ירעצל
 .ז"לבח - םתוא

 הלאה םידליה לכ ,ליימ-יא םושל טעמכ יתינע אלש ןייצל רתוימ
 ...טיפ דארב םהש םישיגרמש

 !היה אוה ןונח הזיאו ,ןור םשב רוחב םע התייה ילש הנושארה השיגפה
 ,סוס ומכ עיזהש ,תוצבשמ תצלוח םע םילדנסב ןמנמש רפופקשמ
 .הפ לעבש הרות רועיש ומכ יתוא םידרהו

 וסרפסא קר יתנמזה ,ףוריטב הבער יתייהש תורמלו ,הפק תיבל ונכלה
 ...םיענ אל -רצק

 דיגהל יל קשחתה ךכ לכו ,הניבג תגועו םיזופת ץימ ןימזה ןורובדה ןור
 ץימה ומכ שממ ,ךירפו ךיעמ ,ץיחל ,טיחס התא ,לבמט יל בישקת" ול
 ".התוש התאש

 יל תפכא היה אל אקווד ,ןשייב לבא דואמ דמחנ דחא רוחב היה
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 הלאכימ תולילע
 תינבעוח ריקחת תבתכ

 .ומצע לש לצהמ דחפ םדא ןבהש הארנכ לבא ,ותיא שגפיהל
 םירזומ םירוחב הזיאו ,ףיכה ליבשב םתס ,תושיגפ המכ דועל יתאצי

 ףוסב תעבט איצוה רחא ,ונשגפנשכ דימ םיחרפ רז יל איבה דחא -
 םירקמ שממ -ותשא תויהל הצור ינא םא לאשו ,םייכרבה לע דרי ,טיידה
 .םיירטאיכיספ

 ומצעל ארוקש רוחבמ קיחצמ שממ ליימ-יא יתלביק דחא םוי
 ."הםסחז אז"

 בתכנ ליימ-יאה ,/81 -ל ףרטצהל תנמזומ תא :היה ליימ-יאה אשונ
 .ידי לע םגרותו ,רוקמב תילגנאב

 :"/\פסחז 83%א6ז" יל בתכ ךכו
 ,הלאכימ ייה"
 ,ימצע לע הרצקב ךל רפסא
 ...ןאכ עוקת ינא זאמו ,םינש 17 ינפל ,לארשיב יתדלונ
 ,האווסהב טיפ דארב ינא םצעב לבא ,םיניחבמ אל םישנא
 .הליהתה לכב הכוז אוה זא ,ועדי םישנאש םיצור אל טושפ אוהו ינא

 ,קירבמ החיש שיאו ,ינטנופסו שיגר ,רתויב יטפמיס ינא
 ?העיקשל דחיב בכרנו ,ךלש תומולחה ךיסנ היהאש הצור תא םאה
 ;םיכרד המכ שי ,רשק יתיא רוציל ידכ
 ₪601 -ה רותפכ לע ץוחלל .1
 (תכרעמב רומש) ילש ןופלטה רפסמ .2
 םילוחה תיבב יתוא רקבל אובל זאו ,יתוא סורדל .3
 ,רתויב המיאתמה תיארנה ךרדב ירחב
 ,הבושתל הכחמ
 .דארב

 ירחא ותיא אצא ינאש יל הארנ ,דומח הזיא ,ותיא יתשגפנש רורב

 ...ינוי םע הביסמל ךלאש ירחאו ,ןדיע םע לויטהמ רוזחא ינאש

- 

:ע"תציהחלב תויווכה
 

 36.1] גרבנש ליג :תאמ

 אא - < = = "== ... ומ קר 1 מ = \ |
 יי ווו

 6180806 6-ל תישילש קזסצנפוא תסריגו 4.76 'פייקסטנ'
 איצוהל םיקיספמ אל 'פייקסטנ' |

 תסריג איה שדוחה תסריג .תואסריג
 האיצוה הרבחהש תישילש [ז6ן6וא
 -הלש ידיתעה ןפדפדל שדוחה
0 6150806 

 ןוויכב םדקתמ טושפ הז ,ה'רבח
 ףוס ףוס םיליחתמ םיניינעה כה | ן הד" 6

 ירחאו תרוצב ירחא ,הרבחל דובעל |
 ולש הדובעה תוריהמו ,ביצי שממ רבכ ןפדפדה .םיבר תונולשיכ |

 ירצויל תונורשכ תורחת ךורעל הליכשה הרבחה .םיאלפ הרפתשה
 בורקבש ךכ ,הסריגל (תפלחתמ שמתשמ קשממ תקיפרג) "םיניקס" |

 .הרבחה רתאל ועיגי יאדווב םהיניבש םיבוטה דואמ
 יל רפיסו (....?ליגר ראודב) ילא הנפ 'פייקסטנ' תרבח לש גיצנ

 אלא ,ןימאו ריהמ ןפדפד קר היהי אל "וקג"ה עונמ םע 6 'פייקסטנ'ש |
 ןקת ללוכ ,טנרטניא ינקת הברה יכהב ךמותש ןפדפדה היהי

| 
| 

 מ

 .הנורחאל וילע םירבדמ םלוכש >א[\1.-ה

 ןפרפדה לע הדובעל ליבקמב יכ ,ןייצל בייח ינאו ,(שדוחל הסריג
 הנורחאה הסריגב שייבתהל םיכירצ אל 'פייקסטנ'ב ה'רבחה , 6- שרחה
 הכימתה רסוח איה הדיחיה היעבהו ,ביציו ריהמ אוה ןפדפדה .4.76 -
 ינגנל תואסריג תנכדעמ םג השדחה הסריגה .םינוש םינקתב ולש
 ,\/וחהתוק -ר ₪681ק|3עסז - וב תולולכה ואדיווהו הקיסומה

 וואוא .חסו50ה06.001 :תודרוהל תבותכ ,שחינ אל ןיידעש ימלו

 א 66

 קוק 8

 תאיצי דע) םיבושח יכה םילכה דחא -םתבחרהו םיצבק ץוויכ

 (הנבומ הזכ ילכ ליכמה ,\\'וחסואפ א[
 וארא חו שטה

 לטרופכ םג דקפתמ רתאה .םלועב הבוטה (1א1) ידיימ רסמ תנכות
 .ונלש הז ,הזמ ץוחו ,םישלוגה ןיב רשקמ

 וארא .1ס .שסחה

 הסריגה .תוידמו םיצבק יגוס הברהב תכמות ךא ,'רטספנ' ומכ
 הנכותהש הארנ ,םישמתשמה רפסמ יפלו ,(5 הטב) הביצי שממ הנורחאה
 !םוחב ץלמומ ,הצואת תרבוצ וזה

 8 הסריג הפו .וטאפפסא + חסה ק|םץסז

 א[ק3 יצבק עימשמ ,3468] ]טא6ססא + המירזב ואדיוו דנואס
 !יביטמיטלוא

 רש 61 .טסחה

 5.5 ררולפסקא טנרטניא

 רשפאמ ,ביצי רתויו ריהמ רתוי - 'טפוסורקיימ' לש ןורחאה ןפדפדה
 ...םלועה ףוס אל - הזמ ץוח לבא ,הספדהה ינפל הגצה
 יא וס זוז .6ס תה יאו

 476 'פייקסונו'

 ,וופס86 6 קזפשופא-ל תישילשה ןויסינה תסריגו
 האלמ הכימת השדחה הסריגב - 'פייקסטנ' לש ןורחאה ןפדפדה

 . ל/וחטסואפ 2000 -ל
 .\/וחגזהק תאו ₪63] כ!3ּעשז 8 תא הליכמ 4.76 הסריג
 שא 6150 6.60

 וחהחק 6
 םג בחרתהו ,א103 ןגנכ ליחתהש) הקיסומה ןגנ לש השרחה הסריגה

 (םירחא םיצבק יגוסל
 תכפהמל ינחורה באה אוהו ,יטקפמוקו םכח ,ןטק ןגנ אוה \/וחּגזמק

 .בשחמה תונכות תא הפקתש 5%וח5-ה
 רוחבל ולכותו ,ןגנה תא ודירוה ,שוש .ואוחגתוק .ססזחמ - ל וכל
 ,םידחוימ "םיניא - גאלפ" ללש םגו ,םייפהפי "םיניקס" םכמצעל

 ןיב ,םדומל םדומ ןיב םיענ תודרוהה ינמזש בל ומיש :הרעה
 םכל שי םאש ךכ ,והנשמל דחא טנרטניא קפס ןיבו העשל העש
 ,(שדוחב םייתעשל יונמו 14.400 םדומ) השק תוריהמ תייעב
 םיצבק וליא אורקל םתס וא ,אבה דומעל רובעל םכל ץלמומ
 .תשרהמ שדוחה ודירות אל םיאלפומ

 .ייבו ,םירז םיצבק םע רבדל אל וחכשת לא זא

| 
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 ו
| 
 ן
| 



 ןמפוה יחצ :תאמ

 ןפיב הקשוה ₪5 טה6-ה תכרעמ
 הפוריאבו ב"הראבו ,ןורחאה ץיקב
 וישכע .הנממ תונהיל וקיפסה רבכנ
 תא ףילחהל ונרות םג עיגה
 רתויה םגדל יחכונה ןשייטסיילפה

 ל

 קי ו יי שיירה יי ה ית ד
- 1 - - \ 7 

 |י 2 ושווה 1 ב ה | יי ו וייר ה וו ייל ב

 ג אלא ,תויגולונכטה תונוכתב קר אטבתמ
 - א. רישבמל והיו ץונצה ריחמה גתב

 הלעתש ח"ש 00 תמועל ,ח"ש 0

 ב

 .(אבה ןויליגב תדחוימ הבתכב

 לדבהה ,75 (0ה6-ה לע םילכתסמשכ

 ,םינטקה הידממ אוה ןיעה תא ספותה ןושארה

 תנשב קושל האציש הנשיה תכרעמה תמועל

4 |. 

 הלוסנוקה תא וניטקה "ינוס" יסדנהמ

 תאו תוניפה תא ולגיעו 5% 1

 1 הונו יטנגלא רישכמ

 פה ,רבד ותוא וראשב קהתשמה תוידי

 ל םג ומיאתי קושל הכ דע ואציש םיקהשמה

" 0 : [ 

 ו 5 הרוצב ד ל ו

 (15 יתוא ריזחה ,וב יתקחישש םיימויב

 םירטייקסה לכ םע תעש ,!5 ליגל

 ,ןכ .קור/קנאפ תקיזומל יתנזאהו הנוכשב
 לבא ,סנארטמ ץוח תרחא הקיסומ םעפ התיה

 ...תרחא הבתכל אשונ רבכ הז

 תורחתהל ו וו ןקחשל דעוימ (5

 עוציב י"ע ,תודוקנ תריבצב םירחאה דגנ

 תויורחתה .םינווגמו םינוש 8

 וג ו ו ו עו

 עגרכ ,םכתא לאשי לברא םרויש הרקמל
 עיגהל םייופצו ,םירתוכ 900 קושב םיאצמנ
 .םישדח םירתוכ 00(2) דוע

 ו יי וי א וה

 יי ייפ מ
 תרבח) ₪ ומ ,וק ג ןז ו מ ו םצ 9 ו יי

 ו יל קמ

 ןופלטל הלוסנוקה תא רבחל ןתינ ותועצמאב
1 

 וטואב ,םילויטב קחשל רשפאמו רישכמל
 ל רוביח םע םוקמ לכב םצעבו

 רעמה הבצוע המשלש תירקיעה ה .

 םיסוטמ רגנאה ,רבוקנווב דרובטייקסה

 .ןודנולב ןשייטסיילפה קראפו

 לכ לע טעמכ ועצבת םכלש םילולעפה תא
 הקעמו םילספס ,םיזגרא ןירשפא רבד

 םיקירט ינימ לכ דומלל וכרטצתשכ ,תוחיטב

 דוקינ רובצק ולכותו ,םיליגרת בוליש לש

 איה הגוע תנכהב םיבושחה םיביכרמה דחא
 | | 6 ב
 הקיזומה רנא'ז יבבוח תא שייבי אלש ,הבושמ
 ימ .םישדח יכה אל וב םירישהש תורמל ,הזה
 םיריש המכ םג ההזי ,אצמתמ שממש
 ,א(0א קנאפה בכרה לש םייסאלק

 וי ו 1

 לכב תודיחי ןוילימ 73 "ינוס" הרכמ ,0

 .הפוריאב ןוילימ 28 -ו םלועה

 ירפסמ ומשרנ םיקחשמה םוחתב םג

 ורכמנ םיקחשמ ןוילימ 65/) - םיהובג תוריכמ

 .דבלב הפוריאב ןוילימ 180-מ רתויו םלועב

 םיקחשמה ןיב ,רישכמה לש ותקשה םַע

 שדח "טוקידנב שארק" היהי תאצל םייופצה

 ונילא רזוח שארק ."("ז88ה 84%" ארקנה

 ,הצירב תורחתהל ולכות וב תויורחת קחשמב

 םירבחה םע המחלמבו -- ,העיסנב

 ןהב ,תוירוגטק עבשל קלוחמ קחשמה .םכלש
 וז זיק ולכותו

 שי ויו

 העבשב תויומד הנומש ןיב קחשל רוחבל

/ 
4 ₪ | 4 = - 1 - ₪ - = - ₪ .5| 
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 2 ירו ו מ

 קחשל ולכות ."[וגצוהע< א6צסחשטט"

 הרטמב ףוקה ובאבו ןימס'גב ,ןידאלאב

 רפא'ג ינפמ ןידאלא לש וריע לע רומשל

 \ ירי יי

 - "אוז. [כזו|![8ז" :םישדח םיקחשמ דוע

 -לגנ"גה רפסו שדח סירטט קהשמ

 יפכ .ןשייטסיילפב הנשה וב יתקחישש 1

 ינוטל ףשונ אוה ,הבתכה תליחתב יתנייצש

 לע ולש תונורתיה דחאשכ ,ףרועה ל

 םתוא םיליגרתה לש ברה רפסמה אוה ,קקרה

 וס ב | ו

 - קו/518ו0ח-

 = ב = \
 ו דו יי ו : = ייוצ זו יי

 שב

0 
 שזז א

 קוץ 5080ו0ח .

 קוהי/5זהזוסח
 יאלמה רמג דע עצבמה *
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 םג תחסופ אל ןויווישה תמגמ =
 .לעה ירוביג רנא'ז לע

 םאה קודבל אצי ןייטשרבליז ודיע

 טפורק הראלל תוכישממ ומק

 ןייטשרבליז ודיע :תאמ

 בוציעה תויורשפא הב ,וז הפוקתב
 יקחשמ ,תולבגומ יתלב ןה יפרגה
 םיטרדנטסב דומעל םיכירצ היזיוולטה

 םיקחשמ לש לודג לג .רתויב םיהובג
 ו
 תא דוע תוצמל שי יכ םישיגרמה שי
 םינמאנ םיראשנו ,ידמימדודה םלועה
 .ול קר

 ,תומלועה ינש ןיב בלשמ [כוגהפטז (כנמ]

 תובקעב השענש קחשמל דוביע ונל איבמו

 .לברמ לש העודיה סקימוקה תרדיס
 ונונגס ןיבל סקימוקה ןיב רידנה בולישה

 תא קחשמל ףיסוה ,בשחמה קחשמ לש ידוחייה
 תא ליבומ התא דועב ,ולש ידוחייה ןפה

 .ןוחצינל בלה תובוש קחשמה תורוביג

 י!תחאה ןמ שולשה תובוט
 אוה קחשמה לשו סקימוקה לש ורופיס

 ,ישנה ןימהמ לע -תורוביג תרובח תודוא

 .תינרותה הנכסהמ םלועה תא תוליצמה

 ו ימי גו =

 "רו = יו ישתגי זה
 תיירפמיא תדמוע םלוממ ,(ףוסה דע ותיא

 ורענ"ל השוע אלש ,תיטסישפה שיטפה

 .םילק םייח הלאה "תודמחנה

 ?תולעופה תויומדה תא ריכנ אלש המל זא

 ,תיסאלק הגיהנמ איה ,סיי'צ יבא - הגיהנמה

 .הבוהאהו תיזכרמה הרוביגה
 הנשמ תומד איה תירזכאה גבאס ינדיס

 רימשהל תכרובמ הייטנ תלעב ,הבוהא

 ..../םישנא/םיצפח
 השיגדמה ,הבבושה .1.06-. הביבח הנורחאו

 .רופיסבש יטסירומוהה ןפה תא
 ,םירבגה וניארוק ,םכיניב שי הז בלשב םא

 כ יל כ יש =

 קחשל םיעתרנו ,הקיתע תירוטסיה - הרפ

 תמר ,הזמ לודג ףיכ ןיאש יל ונימאת ,תונב

 חורמל ,ועגפנ אל קחשמבש ןשקאהו הלועפה

 ."ינשה ןימ"ל תוכייתשמ קחשמה תורוביג
 ?ועגפיש המלו

 לש וטבמ תדוקנמ םכיניעל סרפתמ קחשמה
 ,( [-וז8ו [טזפסה 6ז%קטטווצ6) ןנובתמה

 לש לבוקמ ינומה חצר םייקל םכל רשפאמו

 תומישמו תודיח רפסמ ודצלשכ ,םיביוא

 .חדקאה קדה תטיחסמ רתוי טעמ ןהב ברועמש

 ו

 ...הקירה סוכהמ טעמו
 ןתינ אלש תויעב רפסממ לבוס קחשמה

 קחשמב תורוביגה תזוזת :ןהמ םלעתהל

 רישי ןפואב עירפהל הלוכי ףאו ,תלברוסמ

 ,בבותסהלו ץורל תויומדה תלוכי .ךיעוציבל

 םדא ןב לש תויסיפה תולוכיל האוושהב

 םיקחשמב םירוביג תמועל וליפא וא ,תואיצמב

 המ - תררחושמ אלו הדבכ דאמ תיארנ ,םירחא

 קחשמהש "םסק"ה תדימ לע עיפשמ ןבומכש

 .הרשמ
 עוציבה םיתיעל יכ ןייצל שי ,ךכל ףסונ

 ךסמה הארנ םיתיעלו ,בזכאמ יללכה יפרגה

 ןקת תא םאות וניאש רבד ,תודח יאב
 .ונא ונימיב הז גוסמ םיקחשמה

 הריוואל ללכ תמרות הניא הקיסומה
 תוניגנמה -ךפיהל אלא ,ןילנרדא תצירממ
 יתלב ןוממיש ןמיע תואיבמו ,ןמצע לע תורזוח
 ,יוצר

 תויעוציב תויעב קחשמלש קפס ןיא
 .וב ןומטה לאיצנטופב טעמב תומגופה

 גוי
 ראש ומכ וניא [כגחפטז (6נוזןקחשמה

 ךא ,ךשומ טלחהב דחוימה ויפוא -םיקחשמה
 .ידמ תובורק םיתיעל םיבזכאמ ויעוציב

 תצרחנ הדמע עיבהל ילע תושקמ הלא תודבוע
 .וניינעב

 הזה רנא'זהמ קחשמ ילב םילוכי אל םתא םא

 .תונבב עיקשהל וצרת ילוא ,שדוחב םעפ תוחפל

 :דעב

 .קסופ יתלב ןשקאו תידוחיי הלילע

 :דגנ

 .תיעוציבה המרב תוילוקו תויפרג תויעב

 :דעי להק

 .סקימוק לברמ יצירעמ

 מ ית ית ית

 ו ב
 -הזכ םלשומ םלוע לש הסריג ןיעמ |
 תויוריהמב ףרוטמ ומכ עסונ התא |

 ,באוכ אל הז אלפו אלפהו |

 :דאופ 5 0018411 2 |
 ו
 ו

 אקווד ,תבהלנ שממ אל תבבוח רותב זא

 .תועטב םשו הפ רעש הזיא עיקבהל יתינהנ יד

 ,תויטאנפה -יל רהבתה לכה םואתפ | םינקחש לש םייוסמ רפסמ ,תוצובק
 הזה לוגעה רודכה ,הצובק לכב

 ל
 דבל ינאו ינא .םסקהו תושגרתהה ,תובהלתהה

 דע !המצוע הזיא ,חוכ הזיא ,לוג יתעקבה

 יל די ה יי יי

 .םלוע תליהת הל הפלח ךיא ,תילאטוט יתוא

 רפסמ :תויצפואב עפושמ ומצע קחשמה

 תורשפא ,רוחבל לוכי התא ןתוא תוצובקה

 תופילא וזיאב הריחב ,ךמצעב הצובק תונבל

 1 ימ  ב
 לש רעשל רודכה תסנכה - תפסכנה
 ו

 תא איצמהל וחילצה אל הפ םג ,ןכבו
 ותוא קוידב הארנ הזו ,שדחמ רודכה
 .לגרודכ קחשמ לכ ומכ רבד

 [0זא01ג 0א<6 0
 תאזה השוחתה בוש .רוקמה לש קיודמ קתעה | | 0

 לבא ,יתימאה םלועב אצמנ התא וליאכ רחא םהילע םלשל ילב םירבד סורהל

 .תואצותב אשית אל התא - לודג לדבהב

 בורמ םיתיעל ךא ,תומוצע ןה תויורשפאה

 .לבלבתהל תצק ליחתמ התא תויורשפא

 יכה ינאש הרמא דימת ילש אמאש תורמל

 וזיאל תעדוי אל ןיידע ינא ,םלועב המכח

 םלועה הז -דחא ףא לע תועיפשמ

| 
 םימעפ תורשע ךפהתמ

 ו
 ו
 .ךכ רחא םינוקיתה

 דואמ אוה הזה תוינוכמה ץורמ

 יגוס לע ססובמ אוה , יטסילאיר

 ןהב םישמתשמש | תוינוכמ

 יפולא םה םיגהנה ,םויכ תויורחתב

 םה םג םילולסמהו ,םייחכונ םלוע

 ומכ ,ףוסב לבקת עיבג הזיא וליפאו ףתתשהל

 ל ב יי מי יב מ ימי

 אל הקיפרגה -לודג לבאו ,לבא .רחבו

 לש הפוסא ומכ םיארנ םינקחשה .המישרמ

 לש ופוסבש המ -שרגמה לע הצרה תוינמחל

 :הנקסמ .'ץיוודנסל ינובאת תא ררוע רבד

 .ןימשמ קחשמה

 היצפוא דוע הפ ול שי ,לגרודכ בהואש ימ

 .דמחנ קחשמל הדמחנ

 יד ינאו ,םיעוזעזה ימלוב תא ןווכל הדימ

 .הזה ןיינעב דבל אל ינאש החוטב

 ונת :קחשמל עגונב תפסונ הצלמה יל שי

 -וילע ולכתסת טושפו קחשל רחא והשימל
 תא ענכשל ןויסינב תוועתמ ולש ףוגה לכ

 דע ,הלאמש ךכ רחאו הנימי תונפל תינוכמה

 דוקיר ןיעמב ןנובתמ התאש ןיבמ התא ףוסבש

 1? יי

 .תעשעשמ

 ןיירק שיש איה הנורחאה הדוקנה

 יי כ שו רב]

 1 יה יציר ורב

 המו והשמ אל םכלש םיעוציבהש

 םתאש םיבשוה םתא לזאזעל

 יו ול

 םתא םג ,םלעתהל יתדמל

 .םילוכי



 ה[ד הפ האשה

 רצומ אוה /\ (ק6ה תרבח לש \(וטזטטזתטע
 והז .הקיפרג תונכותב קסעתמש ימ לכל הבוח
 דומעל ישיאה בשחמל רשפאמה ,יפרג ץיאמ
 דוע .תויפרג תונכות לשו םינותנ לש בר סמועב
 החוטב ,הטושפ ץיאמה תנקתהש | ,ןייצנ
 ןתינ יכו ,תידוחיי הרקב תמר תרשפאמו
 תומר לבקל ידכ םג ,\[וטזטטתוסז- ב שמתשהל
 בשחמב קחשמ ןמזב ,דאמ תוהובג הקיפרג
 רוביח שי ץיאמל) היזיוולטו ואדיו יעטקבו
 ,(/ג- וס-זץ

 פוסמ וצואסמה 65 ו

 (] רשפאמ 5106 \\גת0סז 022806 0106-ה

 תוארוהה ירישכמ םוחתל רודחל "טפוסורקיימ"ל
 ,ללכושמ רישכמב רבודמש ,ןייצל בושח .תוילוקה
 קחשמ ןמזב תוילוק תוארוה ןתמ דבלמ - רשפאמה
 וא תדלקמה ישקמב ,רבכעב שומיש םוקמב ,בשחמ
 ךרד טם(-ב םירבח םע רוביד םג - 1075008-ב
 .תשרב םיפתתשמ בר קחשמ ןמזב וא ,טנרטניאה
 00306 6סחוזחהמ061-ה רישכמל ,הלא לכל ףסונב
 ,קחשמ | ןמזב דחוימב טלוב ןורתי שי

 דד

 סחקהוה= תכרע

 ,טע תללוכ \/גטסתו תיבמ (2זהכהות6 תכרע

 הכרעה .6 לדוגב יפרג חטשמו יטוחלא רבכע
 תויפרג תונכות םע הדובע ןמזב דחוימב תמרות

 בר קויד שרדנ ןהב ,(קגוחוטז 0105300 ומכ)

 טעה תא סינכהל ןתינ ןמז לכבו ,דיה תועונתב
 אוהש הדבועה תורמלש ,רבכעב שמתשהלו ומוקמל
 ,ןייצל שי .רתויב יתוכיאו חונ אוה ,יטוחלא

 דאמ החונו 115 ירוביחל תמאתומ הכרעהש

 איה םא ,קיודמב ררבל יאדכ םלוא ,הנקתהל
+ 

 םו.ג6א \וופסוא וו 56 0

 2 | תרבחמ 31הסא \\:000 [ג!מ 50; 0
 ,קושב רתויב םילוזה םימליפה יקרוסמ אוה [26שסחה
 תונורסח המכב רקויב םימלשמ הז ןורתי לעש ןבומכו
 הקירסה תייצולור ,לשמל ךכ .םיטלוב
 העיגמ רישכמה לש | תילמיסקמה
 תלעפה ,דבלב 1800 םעע]-ל
 ל ןיאו ,ירמגל תינדי רישכמה
 תעינמל תוחיטב ינונגנמ
 ןמזב רואל םליפה תפישח
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 אוה םקפסת 514108 סוס 87502(" םגד
 ,תיתוכיאו תישומיש ויד תקרזה תספדמ
 ןהו תוילטיגיד תונומת תספדהל ןה המיאתמה
 תספדמב ןקתוה ,ןכ ומכ .תויללכ תוספדהל
 ,םיעבצ השיש תועצמאב עבצ תקפה ךילהת
 חותיפל תומדקתמ תודבעמב דחוימב לבוקמה
 תונומת חתפל ידכש ,ןייצנ דוע .םימוליצ
 סיטרכ סינכהל שי ,תילטיגידה המלצמהמ
 ,תטחוסזץ 506% רבוחמ וילא) ןורכיז
 |גפג וא ,ססתוקהס([13%ה 5תוהזות83

 ךכ ידי לעו ,תספדמב םיאתמה ץירחל (1%
 ןיאו ,תספדמב תורישי תונומתה תולבקתמ
 .בשחמל ןכל םדוק ןדירוהל ךרוצ

 רישכמ תללוכ 11086 1063086 (- -ה תכרעמ
 ןקתהו םיקחשמ ,א103 ןגנ ,טנרטניאל השיג ,םיכ
 םיזורא הלא לכ רשאכ ,תיעונלוק המרב יתיב ואדיו
 יכ ,ןייצנ דוע .ששגחשסואפ 98 שלוש הב תחא אספוקב
 לע ססובמ דהאה :םימגד ינשב העיגמ תכרעמה
 לע | ססובמ | ינשהו | ,00600תמת 2
 םימגדה ינש רשאכ ,ק6תטטתו []1 650 א[>

 בבשמ הקיפרג םיללוכ ,64%18 ₪1 -ב םיכמתנ
 תויניצר תומרל הקיפסמ הניאש) "לטניא" לש 0

 לגוסמ ,ןכ ומכ .חותיפה
 ביטגנ חתפל רישכמה
 תויפוקשו 35תותו

 ימלו ,ו5חותו

 תועצמאב םלצמש
 5 םליפ

 ריתומש המ) 16%18 לש תכרעמ ןורכז ,(קחשמ לש
 גצב שמתשהל שי רוטינומכו ,(תויצקילפאל 488
 .תיתיבה היזיולטה

 ,םכתושרבש תויפרגה תונכותל המיאתמ םתא םא קפסמ 5106 \(וח06ז 628806 0/0106 -הו

 .טנרטניאה ךרד 6091- ב רקיעב םיניינועמ
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 0!639ק5ןה וו 0

 ךיה יבשחממ אוה (י355ןסקשוּה ₪1500-ה

 סנכנ ,ןטק אוה :קושב םימייקש רתויב םיליעיה
 רושיק ,ילטיגיד ןמוי ללוכו הצלוחה סיכל תולקב
 [וטזס5011 .תנכות ,ינורטקלא ראודלו תשרל
 לוצינ ךות הידמ ןגנ ,יסנניפ לוהינל \זסתשע
 טלחהבש) 3210 לדוגב 103 8/1 ירגאמ
 תנכות ,(א103 יצבק לש תדבוכמ הרימשל קיפסמ

 ,םינורטקלא םירפסמ טסקט הגיצמש
 שי .םיקחשמ ןבומכו ואדיו יצבק תאלעהל תורשפא
 6885100618 א[ לש ינועבצה ךסמה יכ ,ןייצל
 65,000-מ רתוי גיצהל לגוסמו ,הלועמ 0
 ,דחוימב תובוט הקיפרגהו לוקה תויוכיא םג .םיעבצ
 - הלעפהה תוטשפו הדובעה תוריהמ תניחבמו

 רתוי ץלמומ | 03840008 ₪0 0
 .וחטסואפ 65 - מ

 לעב ,\/ 4 דיינ ןופלט אוה [:זוספפסמ ₪380 לדומ
 גויחה ישקמ - רישכמה לש וכרוא לכל לצונמה ךסמ
 .28ז0ה א 82ז70 ו לש גצ לבקתמש ךכ ,תימופב םיאצמנ
 תרבח לש) 0026 הלעפהה תכרעמ תנקתומ הז םגדב
 < ,דיינה ןופלטל םיפסונ םישומיש תרשפאמה (5ץזתוטוגמ
 = ראוד תחילש תויורשפא ,12. חסונב תושיגפ ןמוי :ןוגכ
 ,סוטול תינוגראו 9.6 0118 םדומ ךרד ותלבקו ינורטקלא
 עדימ ןיזהל ןתינ יכו ,עגמל שיגר ךסמה יכ ,ןייצנ דוע
 .תילאוטריוה תדלקמה תועצמאב רישכמל

 50וצ ₪הצו6ה ווע6-600 0

 50חצ /1גונטהב השדחה תילטיגידה המלצמה

 רותפל החילצהש ,ךכב תדחוימ \/1/6- 6 0
 תומלצמה לש היצולוזרהו רצקה ןורכיזה תויעב תא
 ךמותה ,םירוטילקת ןנוכ תבכרה ידי לע ,תוילטיגידה

 % | קיפסמו ,םיימעפ דח 15618 -ו מ"ס 8 ירוטילקתב
 שומיש ךות ,3002%63/\ היצולוזרב תונומת ןוסחאל
 1 המלצמה העיצמ ,תאז דבלמ .1750ג הסיחדה תטישב
 !1 ינותנ ףוסיא ,ינורטקלא ראוד בולישל תויורשפא
 | תילוק הטלקהו ,הספדהה לע לקמה ליעי הנומת
 ,ןורכזה לדוג תא יטסרד ןפואב תמצמצמה

 ,תירובידה לבכל האיציה םוקמב

 הרמוח

 ןמפוה יחצ :תאמ
 הקיזומל ןיזאהל ידכ ,םויה דע

 םיכירצ ונייה ,גניגו'גה ןמזב וא תועיסנב
 .קסידינימ וא ,ןמקוו ,ןמקסיד רישכמ
 םיכוז הל הברה תויראלופופה תובקעב
 המגמהמ קלחכו ,\103 - הקיזומה יצבק
 רודיבה ירישכמ דוחיא לש תימלועה
 םויכ םהל ןיזאהל ןתינ ,תחא המרופטלפל
 וליפאו יראלולסה ןופלשה .תרזעב
 .תילטיגיד .סליטס תמלצמ תועצמאב
 תרבח | ליחתת | ,הבורקה | הפוקתב
 רישכמ תא ץראב קוושל "ןוסקירא"
 םיראלולסה םינופלטל רבחתמה ,\123-ה
 ימגדו יראלופופה 128 םגד :הלש
 .120-ו 320 310 8

 ,ןופלטה תיתחתל רבחתמ 173 -ה רישכמ

 תוינזוא - גוז תואצוי  ןנממשכ
 .תיתוכיא הנואהל תוינופואירטס

 ןייפאתהל בייח הזה :גוסהמ רצומ

 ;תויחרכה - - תונוכת -  רפסמב
 קפס אלל איה ןהב הבושחהשכ
 ץוח ,ןכאו .חינזו טעומ לקשמ
 ינאש ןגנה לש ףוסכ - תלכתה יעבצמ
 .םידרוב םימרג לקש אוה ,יתלביק

 רישכממ םיכירצ ונחנא דוע המ

 םיבר םיריש תעמשה תלוכי ?הזכש
 .ההובג תוכיאבו

 היעב ונל שי ,םירישה רפסמ יבגל
 לעב ןורכיז סיטרכ עיגמ רישכמה םע -הנטק
 לש תעצוממ הקתעה רשפאמה ,טייב-הגמ 2

 לש העש יצח ךרעב -וכותל םיריש 8 דע 6
 ,(טייב 128 -ב) םיצבקה לדוגב יולת ,הקיזומ
 הסיט ןמזב םירישל ןיזאהל ןנכתמש ימ וא
 ןיבש קחרמה תא רובעי אלש יאדכ ,ל"וחל
 דע קוידב םכל קיפסי הז - ג"בתנל א"ת
 .סוטמה

 שממ רישכמהמ תלבקתמה דנואסה תוכיא
 ,ההובג םוילוו תמצוע תקפסמ איהו ,הבוט
 טכמ הלא .ןיטולחל הביבסהמ םכתא קתנתש
 םיגאודו תוחיש תלבק לע םיצוחל שממש
 הנזאהה ןמזב ןופלטה לוצלצ תא ועמשת אלש
 .וגאדת לא - םכילע םיבוהאה םירישל
 רישכמהש עגרבש ,ךכ תאז הרדיס "ןוטקירא"
 ןופלטהו ,קספית הקיזומה ,תסנכנ החיש ההזמ
 םג ןה תוינזואה) תישיא תירוביד בצמל רובעי

 החישה תא עומשל ןתינ ךכ ,בגא .(תירוביד
 לבא ,רזומ עמשנ הז הלחתהב -ואירטסב
 םע החישל רוזחל השק ,םילגרתמש ירהא
 .תחא הינזוא

 5 יטרפ עו!
 סיטרכל םירישה תרבעה

 תועצמאב תעצבתמ ןורכיזה
 רבהתמה ;דחוימ  םאתמ
 רוביח ךרד יתיבה בשחמל
 בצועמ םאתמה .תספדמה
 םיעבצב שלושמ תרוצב
 לייטסה לע רמושו ,ןבלו רוחש

 .הדובעה ןחלוש לש
 ה 07 8תיא יעיגת  ,ףסונב
 5007 "סקירא" לש הנכות
 לע וניקתהל רשפאתש
 .בשחמה

 .םג  העיגמ .קסידה לע
 = .אזטפוס1ּבזסה 10א6ס00א תנכות

 הנכותה .א[23 יצבקל הנזאה תרשפאמה
 סיטרכל םירישה תא ריבעהל םכל רשפאת וזה
 לש ןופלט תרוצב תבצועמ איה ףאו ,ןורכיזה
 תינופלטה הריוואה לע רומשל ידכ ,"ןוסקירא"
 ללא לקס .בשחמב םג

 הברה יל התיה הנכותה ךרד םיצבקה תרבעה
 רורגל:טושפ רשאמ ,הרורב אלו תכבוסמ רתוי
 - 000 - לש  ןנוכל םתוא ריבעהלו םיצבקה תא
 = 5-5 יחרירגה ךרדב יתרחב ףוסב - סיטרכה

 לכונ ,ןופלטל סיטרכה תא ונרזחהש ירחא
 ,ןופלטה ךסמ ג"ע םירישה תומש תא תוארל
 רישכמה לועפת .םתעמשה רדס תא רוחבלו
 רכב 0 הלכות ,גויחה ירותפכ תרזעבו ,לק שממ
 - 0000 68 אבה  ,םוילוה תא ךימנהלו ריבגהל
 0 .לבארטהו

 םיריעצל ןופלט
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 תא הנש ,םילוג עיקבהל השקתמ התא םא
 דדומתהל השק בשחמל .ךלש היגטרטסאה
 .םיפוכת םייוניש םע
 ,שסשטז 51166 - ב ידמ רתוי שמתשת לא
 םע ךלש םינקחשה תא איצוהל אל ידכ
 .םימודא םיסיטרכ
 ,תוטיעבה יגוס לכב שמתשהל שושחת לא
 ,םיתיעל .םיאתמ אל בצמה הרואכל םא םג
 רודכה תא קיחרהל רתויב הבוטה ךרדה
 ,הקזח הטיעב וב טועבל איה ךלש הבחרהמ
 ,ינש דצמ .םירעש שוביכל תשמשמה וז ומכ
 לא "הנטק" הטיעב תתל ףידע םימעפ הברה
 רעושהש הקזח הטיעב טועבל םוקמב ,רעשה
 .ופוגב םולבל לוכי

 תאו לולסמה תא ריכהל ידכ הפמב שמתשה
 תושעל המ עדתש ידכו ,רוציקה יכרד לכ
 .הנוכנ אל היינפ חקול התא רשאכ
 .תודח תוינפ תחקל ידכ דיה םלבב שמתשה
 ,הגה קיטסיו'גב שמתשמ התא םא ,בגא
 דיה םלב רותפכ תא שדחמ תופמל יאדכ
 ליחתהלו ,הגה,/קיטסיו'גה לש שיגנ רותפכל

 ,דיה םלב םע ןמאתהל
 לכמ ןיוצמ בכר איה השדחה תישופיחה
 םג ךא ,תוינפ תחיקלב תניוצמ - תוניחבה
 ,ןוכנ .םירשי שיבכ יעטקב ער אל הציאמ
 דואמ הז לבא ,התוא לבקל ידכ חצנל ךירצ
 .ךשמהב םלתשמ
 םיצורימ גהנ ךמצע תא בישחמ התא םא
 הארמבו םיינדי םיכלהמב שמתשה ,יתימא
 :תואיצמב ומכ - תירוחא

 םג ,תויתימא תומחלמב הרוקש המל המודב
 שא ליעפהל ךילע 21056 601091 -ב

 ומוקמל ותוא קתרתו ,ביואה תא עיתרתש
 .שאה וקב םיאצמנש תוחוכ זיזמ התאש ינפל
 תרחבומה הדיחיה תא בינגהל הצור התא
 םדוק תיחנהל רוכז ?ביואה ירוחאמ לא ךלש
 .ביואה תא עיתרהל ידכ ,שא תכמ
 תביבסב ךא ,המצוע בר קשנ ילכ םה םיקנט
 אל םה םא דחוימב .הברה םיווש אל םה ריע

 לע רומש .םילייח לש עפש ידי - לע םיבוגמ

 קחרה םתוא רומשל הסנו ,ךלש םיקנטה
 .םירכומ אל םיניינבמ
 ,ביוא ילייח םמהל ידכ ,ןשעב שמתשהל רוכז

 םה וב הנבמה תא ףקות התאש ינפל

 .םיאצמנ

 שדקה ,שדח קחשמ ליחתמ התא רשאכ
 בושחו ,חטשה ינפ לש הניחבל תוקד רפסמ
 תולבגמל גואדל ילבמ לועפל יאדכ דציכ

 תא שדחמ ליחתהל לוכי דימת התא .ןמז
 ךנוצרב דציכ ךל רורב רבכ רשאכ ,המישמה
 ,לועפל
 ךל יאדכ ךא ,ביהלמ הנבמ אל םה םיתוריש
 םילוכי םהש ןוויכמ ,םהמ קיפסמ תונבל
 ךלש קראפה גוריד לע הבר הדימב עיפשהל
 .וב םירקבמה לש ןוצרה תועיבש לעו
 םנמא \וה0 1161218 תארקנש המישמה

 ,לוח זגרא ומכ תיארנ איה רשאכ הליחתמ
 התאש רוכז .ךכ ראשיהל בייח אל הז ךא
 הארמ תא רפשיש המ ,אשד לותשל לוכי
 ,קראפה

 תונלבס ןגפהו ,העונת אלל םוקמב ראשיה
 ראשית םא ךילא וברקתי םיאבצ .ץק -ןיא
 .ןמז קיפסמ ךכ
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 התאש ןורתי לכ ךירצ
 התא םא ,גישהל לוכי
 שמתשהל רחוב

 אדו ,וז תורשפאב

 ריכמ התאש הליחת

 ביתנ תא בטיה
 תינוכמה לש העיסנה

 הארמב שמתשהל םג לוכי התא .הביריה
 ךירוחאמ ןכא איהש אדוול ידכ ,תירוחאה
 ,תרחא ךרדל התטס אלו
 איה קחשמב טולשל רתויב הבוטה ךרדה

 לע ץוחלל ךילע - תדלקמה תרזעב יי
 גישהל ידכ ,ףוצר אלו ןיגוריסל םירותפכה ו 6

 .תינוכמב רתויב הבוטה הטילשה תא

. 2 - 8 

 תא ספאל ידכ ,חווטמה תא רקבל רוכז
 .ךלש קשנה
 חירה תא תווסהל ידכ םיאתמ חירב שמתשה
 .םיאבצה תא לבלבלו ךלש

 ידכ ,תדלקמב 1 שקמ לע ץחל
 לכב תירוחאה הארמה תא גיצהל
 הגיהנה םא תעדל לכות ,ךכ .בלש
 וא ,קחשמה עונמ ללגב העורג ךלש
 סנכיהל הסנמ והשימש ללגב
 .רוחאמ ךלש תינוכמב

 ,תינוכמ ירחא ףודרל רומא התא םא
 - התוא ףוקעל תורשפא ךל שייו
 ריהזמ קחשמה ,םנמא .תאז השע
 התא ךא ,תאז תושעל אלש ךתוא
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 וש לבקל ידכ

 .תומדה ךא ,םיינלטק םירוציב אלמ רעיה
 ללכ ךרדב התא - ידמל הזירז איה ךלש
 ןאל עדוי התאש החנהב ,הנכסמ חורבל לוכי
 ידכ הפמב שמתשה .עיגהל רומא התא
 .החירב ביתנ ןנכתלו ןשקאה תא רוצעל
 רשאמ םיביואב תוריל ףידקמ התא םא
 ץגוד לש תיבב .תשומחת שפח ,םהמ חורבל
 ,םיעילק לש תואספוק יתש אוצמל לכות
 .תפסונ תשומחת תמייק /8)528 לש אתבו
 ףסוא [כטט - ש םירויאהו םיקתפה תא ןחב
 קחשמב תודיחה בור תא .קחשמה ךלהמב
 םיצפחו םיזמר תרזעב רותפל רשפא
 ןטק רפסמ טעמל ,הדיחה תבריקב םיאצמנש
 .הייעטו יוסינ תושרודה תודיח לש

 םינק
 :המיאתמה הלועפה
 קחשמב םיבלשה לכ תא םייס - ןמ רדייפס
 .ךמצעב תרציש ןקחש םע הריירק בצמב

 קחשמב םיבלשה לכ תא םייס - קיד רטושה
 .ןכומ ןקחש םע הריירק בצמב
 2גְמ8-ה לכ תא גשה - הראררק יארוטה
 ,םיליגרה םיבלשב
 לכ תא םייס - 80-ה תונשמ קוה ינוט
 ינוט םע הריירק בצמב קחשמב םיבלשה
 .קוה

 לכ תא םייס - יארקא הלחתה םוקימ
 .הריירק בצמב םיימעפ קחשמב םיבלשה
 3 קחשמב םיבלשה לכ תא םייס - דלי בצמ
 .הריירק בצמב םימעפ
 םיבלשה לכ תא םייס - םלשומ ןוזיא
 .הריירק בצמב םימעפ 4 קחשמב
 םיבלשה לכ תא םייס - א ו6[זגתו6 בצמ
 .הריירק בצמב םימעפ 8 קחשמב

 םיבלשה לכ תא םייס - יטיא ךוליה בצמ
 .הריירק בצמב םימעפ 9 קחשמב
 םיבלשה לכ תא םייס -לודג שאר בצמ
 .הריירק בצמב םימעפ 10 קחשמב
 לכ תא םייס - (תורוטסקט אלל) קלח בצמ
 .הריירק בצמב םימעפ 12 קחשמב םיבלשה
 לכ תא םייס - ךומנ הדיבכ חוכ בצמ
 .הריירק בצמב םימעפ 13 קחשמב םיבלשה
 קחשמב םיבלשה לכ תא םייס -וקסיד בצמ



 .הריירק בצמב םימעפ 4

 קחשמב םיבלשה לכ תא םייס - ]וכ בצמ
 .הריירק בצמב םימעפ 5

 םע בהז תוילדמ שולשב הכז - יאווה בלש
 .םינקחשה לכ
 תורחת לכב הילדמב הכז - *] ואדיו עטק
 .יהשלכ תומד םע
 בהז תוילדמ שולשב הכז - =2 ואדיו עטק

 ,הראררק יארוטה םע

 תיילדמב הכז - ךלש ןקחשה לש ואדיו עטק
 קחשל לוכי התא) .תויורחתה שולש לכב בהז
 תונשמ קוה ינוט םע וא ןמ רדייפס םע םג
 .(80-ה

 רדס תא עצב ,תודח ג תוינפ --- התא רשאכ

 ןכמ רחאל .הנפו םולב ,טאה :אבה תולועפה
 .רשי ךלש עונפואה תא רומשו ,ץאה
 איה ,קחשמב טולשל רתויב הלקה ךרדה
 בכורה תא גיצמש המלצמה בצמ תרזעב
 רתוי םייתואיצמה םיבצמה .קוחרמ הפיט

 לע םישקמ ךא ,םידמחנ םה (הדסקה ךותמ)
 .קחשמב הטילשה
 ידכ ,םיצורימ לש םירזוח םירודישב הפצ
 דומלל ידכו ,תישעש תויועטמ דומלל
 .תושדח תוקינכט

 ה
 .ךירצש ומכ תנזואמ ךלש הצובקהש אדו

 ילוא .יטיא דואמ ךא ,קזח אוה (כסתוק הל

 התא רשאכ ,(02סטזא וא דמג רוחבל ףידע
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 רוחבל ךל ףידעש ןכתיי ,םסוק רוחבל אב

 .ץואנ6 רשאמ תוצאה

 תא לגלגל רשפאמ אל םנמא קחשמה
 תאז תושעל לוכי התא ךא ,שדחמ תויבוקה

 הדימב ,תויומדה לש שדחמ הריצי ידי - לע
 .תויבוקה לוגלגב לזמ ךל היה אלו

 קחשמה לש םיקלחל עיגמ התא רשאכ
 שמתשה ,תונכוסמ תוציפקו סופיט םיללוכש

 הטילשה תמר תא לבקל ידכ תדלקמב
 .רתויב הבוטה

 דחוימב ,הבושח הנוכת איה תלוזל הרוע
 לופיל ךלש םיביריל רוזעל לוכי התא רשאכ
 לומ םמצע תא אוצמל וא קוצמ ףועל ,רשגמ
 אצמתו ,וז הווצמ עצבל הברה .תידגנ העונת
 .ץורימב ןוחצינל רתוי בורק ךמצע תא
 ןכלו ,תובר חטש תוביבסב עצבתמ קחשמה
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 םדקומ טאהלו ,תוינפב דחוימב רהזיהל ךילע
 !חטשה יאנתל םאתהב גהנ .רתוי
 תוינוכמ לע ךלש םינמוזמה תא זבזבת לא
 .ךלש תינוכמל ףוליח יקלח לע אלא ,תורחא
 ידכ ףסכ קיפסמ ףוסאל חילצת רשאכ קר
 עצב זא קר - תמאב הבוט תינוכמ שוכרל
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 .השיכרה תא
 ירוציק םימייקש רוכז ךא ,הפמב שמתשה
 לוכי התא .הפמב םיעיפומ אלש םיבר ךרד
 תולגל ידכ םיבשחוממה םינקחשב תופצל
 ךרדה ירוציקמ קלח תא ךא ,םהמ קלח
 .ךמצעב אוצמל ךרטצת

 אדו ,אספוק ךותב אבחתמ התא םא

 ביואהש וא ,רוזיאל המיאתמ הספוקהש
 .ךתוא הלגיו והשמב דושחי

 .ידמ רתוי השיערמ אל ראווצ תריבש

 םהב תומוקמב ךתבוטל וז הדבועב שמתשה

 .ירשפא הז

 .קחשמב הרידנ יד איה - תשומחת ךוסח
 םילרטפמ ללכ ךרדב םיביוא ,ןלבס הייה
 תא תוקרוס תומלצמ םגו ,עובק לולסמב
 ןמז קרפ םייק דימת .העובק הרוצב רוזיאה
 לוכי התאו ,הפוצ אל דחא ףא וב רצק
 .םדקתהל

 ידכ הציפקה רותפכ לע הלופכ הציחל ץחל
 ץופקל ידכ וא ,םילודג םיקחרמ רובעל

 .תומדה לעמ קחרה םיאצמנה םיחטשמל
 ,םיגדו םיקרח לוכאל ידכ ןושלב שמתשה
 .םיסונוב םיליכמ םהמ קלח

 ,בלש לכב בהזה תועבטמ לכ תא ףוסא
 ,בלש ותוא רובע "דוס" לבקתו

 ש - ש שץ .] 2, 0 / = היכילוורה רדוד

 ידכ 0 לש הלר תומכ השורד אל
 ןוחצינל חתפמה .ביריה ידימ חטש שובכל
 זאו ,ברקה רוזאל שא חוכ ןומה איבהל אוה
 ,בורקמ ותוא ףוקתל
 בלש רובע םג הלועפ תודוקנ ריאשהל רוכז
 הדשל סנכנש ביואב עוגפל ידכ ,הנגהה
 םא ,המגודל .ךלש םימחולה לש הייארה
 עדוי התאו ,רעוימ רוזיאב אבחתמ ביואה
 הברה רומש ,אבה רותב הסחמהמ אציי אוהש
 ולכוי ךלש םימחולהש ךכ ,הלועפ תודוקנ
 .הסחמהמ ושאר תא איצומש ימ לכב עוגפל
 השעת אל םא .ביוא תוחוכ ףיקהל לדתשה
 רוזחלו רוחאל חורבל םילולע םה ,תאז
 אדו .םהל הפצת אל רשאכ ,רתוי רחואמ
 ךמצעל ךוסחתו ,החירב ביתנ ביואל ןיאש
 .תורצ הברה
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 בוטה דויצה תא ןת רתויב םיבוטה םידקפמל
 לכב דבוע ללכ ךרדב הזה קירטה .רתויב
 .ןאכ םג ףקת אוהו ,המחלמה יקחשמ
 ,ןבא" םסרופמה קחשמה לש ןורקיעל המודב
 שמתשהל ךילע ןאכ םג ,"םירפסמו ריינ
 לש קשנה ילכ דגנכ םיאתמ קשנ ילכב
 הביבסב םיקנטב שמתשת לא .ביריה
 דגנ הצצפה יסוטמ חלשת לאו ,תינוריע
 שמתשהל ךילע ,חצנל ידכ .ברק יסוטמ
 .ןוכנה ןמזב תונוכנה תודיחיב
 ךלש ברקה יסוטמ לש רותה תא םייסל הסנ
 .תיתודידי הדיחי לעמו הצצפה יסוטמ דצל
 יתש לע רומשל לכוי ךלש ברקה סוטמ ,ךכ
 .תודיחיה
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 םידיקפת יקחשמ |
 ו,

 רעס-ןב ןרע :תאמ
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 תו
 ףוס תא תענמ תא תרמוא תאז המ"

 .ןגרומ תא ויז לאש "?םלועה
 ובשי ייפ-הל ןגרומו ורטיק ויז

 ה מ
 .ןולייאב קקפ ללגב ונרחיאש

 ",רבעש שדוחה תליחתב היה הז"
 .ךורא יד רופיס הז" ,ןגרומ הרמא
 תושפיטה לע הברה יד הארמו
 ".תילארשיה

 "?הז לכל לארשי ןיינע המ"

 ".ץראב הפ היה הז"

 ,היז רמא ".ןרקס ינא וישכע"
 " ירפס"

 .רובה רמא ".יופיס ןיא"
 ד יי | רע יי יש יי

 רג רצונ שאה רוב ךותבו ,רזומ שחל הלמלמ
 .תוכהלה ןיב ןטק

 ןוויכל שאר ללצו ,יבא רמא "!הלפוה"
 ,רזומה רעפה

 .ןגרומ תא יתלאש "?וישכע המ"
 ".םיעגר המכ יבאל חקי הז"
 ,םייכרבה לע ררי ,ילא ץר ריעצ ןהכ תיילוש

 .תורוחשה םייפגמה תא יל קשנל ליחתהו
 "!ארונה רובהמ יתוא ליצת !םוחר ןודא ,וא"
 ייורב

 .יתרמא ".הדוקנ תספספ ,ייה"
 תוירי לש םישער ועמשנ רובה ךותמ

 .םיצוציפו
 תא איצוי והשימש" ,רובה קעז "וייִא"

 "!הצוחה הזה ףרוטמה
 ולחו םידרוש םיד)ה : המכ

 .סובוטואה
 ,דחא ןקז ןהכ קעז "!םישוע םתא המ"

 תוסירהמ

 םישימח רבכ הוה רובה תא םידבוע ןנֶחנא"
 "!הנש 6
 "?הזמ םכל אצי המו" ,ןגרומ,הרָמא כ" /

 .םחופמה ןקזה ליחתה "...ההא"
 ו 5 % אוה" 9

 .הרוחאמ והשימ |
 .ןגרומ הלאש "?בוט הזו"

 וניצר ונחנא ,הז לע םיבשוחשכ תמאה ,אל"
 ,לוק ותוא הנע ".םיכרה םילגעה תא לוכאל

 םידוהל םר לוקב יתרמא "!םיניבמ אל םתא"
 שאה רוב" ,סובוטואה תוצצופתה תא ודרשש
 םכמ ענמ אוה ,הנש םישימח ךשמ םכב הדר
 םיבר תולילש םיכרה םילגעה תא םכידלימו

 ,םכלש םינהוכה תא חצר אוה ,םהילע םתמלח
 "!דחפו המיא יאלמל םכייח תא ךפהו

 לא תודבעהמ ונתוא ררחשל ידכ ןאכ םתאו"
 .דחא ידוה לאש "?רובה

 ...הייפיצב ריווא וחקל םיררושה לכ
 ונקסיר עגרה" ,יתרמא ",םואתפ המ"

 רובה תא םיכירצ ונחנא ?אל ,סובוטוא םכילע
 ",רחא והשמל

 וילגר לע םק יבאו ,עתפל הבכנ רובה לכ

 לודג קש קיזחמ המדאב לודגה רוחה עצמאב
 .םירוחש ןבומכו ,םידחוימ םירמוחמ יושע

 רובה לאש "?רואה תא הביכ ימ  ,ייה"
 ,קשהמ

 ,דוקרל וליחתהו םר לוקב ולהצ םידוהה לכ
 םהל עיגמ לבא ,ןיידע וממדו ועלצ םנמוא םה
 .ץמאמה לע תודוקנ

 תידוה הריעצ הרמא "!רפכה תא תררהש"
 ,רובהמ הצוחה אצי הז רשאכ יבא לא הצרש
 "ו!ךליבשב לכה תושעל הנכומ ינא"

 ,יבא לאש "?לכה"

 לאש "?ולאכ תועצה לבקמ אל ינא המל"
 ,קשה ךותמ רובה

 לויטה ו - ",הינש"
 הזה םטמוטמה רובהו ודוהל םכלש
 יש תו גז תו

 התנע ",תונלבס רסח היהת לא"
 ול שי ,טושפ רופיס אל הז" ,ןגרומ
 ".דאמ םיקומע םידבר

 םהל השיגה ברימ םשב תירצלמ
 .הגוע תוסורפו הפק

 ד ד מ ]ו ב
 2 גרו

 .ברימ הלאש "?תמאב"

 .ויז הנע ".ןכ"

 .הכלהו התנע איה ".וואו"

 .ןגרומ הלאש "?ךישמא ינאש"

 היה אוה .רובה רמא "הפ םח קיפסמ אל"
 ,לוחכ םי ילד ךותב ולוכ ץווכמ

 ";לארשיב הז הככ" ,ןגרומ הרמא ",לגרתת"
 ןכוסמ ?םתעגתשה ?לארשיל יתוא םתאבה"

 "!הפ
 "?שא רוב דיחפמ המ" ,קוחצב יתצרפ
 .יבא הנע "וינא"
 יתוא תספת התא ,יתוא דיחפמ אל התא"

 ".ןכומ אל
 ",אתבסל רפס" ,יבא רמא ".ןכ ,ןכ"
 רמא ".בוזוו שעגה רה איה ילש אתבס"

 מ יב
 הז לע בשחש ירחא יבא הנע ".םישרמ"

 .תצק
 םיכירצ ונחנאש והשמ ונל שי ,ןפוא לכב"
 .ןגרומ הרמא ".עצבת התאש

 "?ןאכל יתוא תאבהו יתוא תפטחש ירחא"
 ןכשנ ונחנא" ,ןגרומ הרמא ",הרומתב"

 ",קייטסבולגוז ילעפמ זכרמב ךתוא
 .המ ןמזל טקש ררתשה
 .רובה לאש "?ךר לגע םהל שי"
 ",ןיינעל רבדמ התא וישכע" ,יתכייח

 .אובישכ ,אובי ךשמה

" -- 
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 ורטיק ויז :תאמ

 תונטק תורונמ ,ןשע אלמו ןטק רדח
 תונחלושה לע ינלוח בוהצ רוא תוכפוש
 הריב תוסוכ תוחנומ םהילע ,םיפופצה
 תובשוי תוקפקופמ תויומד .תוקיר יצח
 הברה תולוע אל ןהיניע ,תונשעמו
 .הקשמה סוכלו ןחיש ינבל רבעמ
 ןמזב ,עקרב תעמשנ תרדוק הקיסומ
 רבוע יטיא תואקשמ בוביס דועש
 רדחבש הברה הלומהה .רדחה יבחרב
 לע תיסחי תוטקש תוחישמ תבכרומ
 ...םהל הפי הקיתשהש םירבד

 !רוצע
 םישנא םתוא תא םיחקול ונייהש רמאנ

 הפי הקיתשהש םיאשונ םתוא לע םיהחושמה
 וב ררוואמו ראומ רדחל םתוא םיריבעמו ,םהל
 םוקמבו ,המיענ תיסאלק הקיסומ תעמשנ
 המ .שבי יצח יניטרמ לייטקוק שגומ תוריב
 ?הרוק היה

 לבא , לכה -הרוק היה המ םכל רמוא ינא
 גוס ,הניצסה לש בצקה :הנתשמ היה ,לכה
 ,ולוכ ןויערה ,םישנאה

 םיאשונ לע חחושל ןתינש וילאמ רורב
 בור לבא ,תיתרקוי הדעסמב םג םיקפקופמ
 אל םיילולפאו םיסג םירוחב םתואש םייוכיסה
 ויה םא ילוא .םש תאז תושעל ןוכנל ואצמי

 םירנוילימלבאדיסקמיטלומ וא םיאקיטילופ =
 ,בצמ םושב לבא ,םלועה לע טלתשהל םיצורש
 ןטקה רבב םיאצמנה ה'רבחה אלש יאדוו

 .הלחתהב ונראיתש חירסמהו
 אוה ןעוטו בשו ןעוט ינאש המ ?רמוא הז המ

 קחשל וסנ .ןוטה תא ןתונש המ איה הריוואש
 רצחב םיירהצה רחא רואב המיא קחשמ
 םינטק םידלי אללו דבל םתא םא םג .תירוחאה

 .ירשפא יתלב ןיידע הז ,ןמזה לכ םיצצורתמש

 לכואה רדחב היצריפסנוק יקחשמ קחשל וסנ

 תשר לש איה עקרב הקיסומהשכ ,תיבה לש
 רבוש הז יכ טושפ ,ירשפא יתלב היהי הז -'ג

 .םיראתמ ונאש הניצסה תא

 אוה םידיקפתה יקחשמב ןויערהמ קלה
 םירשק ונל שי וב םלוע ,רחא םלועל הסינכ
 ןמזב ןורתי ונל ןתונש המ -ביואה הטמב

 םירקוח ונמצע תא םיאצומ ונא וב םלוע ,ברקה
 וב םלוע ,תורנ רואל תולפא תובמוקטק
 תירזייח תינכתמ קלח םה ונלש םינכשה
 ,םלועה לע טלתשהל

 אל ,םידיגו רוע םורקי הזה םלועהש ידכ
 הרובחו ,בוט החנמ ,בוט רופיס קר קיפסמ
 יכ ,יתנשה לויטהמ תוחידפה לע רפסת אלש
 הז אוה הריוואה ןיינע ,ולא לכ תא שי םא םג
 .קחשמה תוניצר תא רבד לש ופוסב עבקיש

 תנמ לע לבא ,םימרוג רפסממ תינבנ הריווא

 לע בושחל םיכירצ ונחנא ,הבוט הריווא רוציל

 .קחשל םיצור ונחנא המ
 :הטושפהו הבוהאה היזטנפה אשונ תא חקינ

 רדח לש הקיסומו תורנ רוא ךירצ אל ,ןוכנ
 ,תיניצר קחשמ תריווא ךירצ ןכ לבא ,םיתמ

 לש הלולפה ומכ םיאשונל לגלגתנ אלש ידכ
 ,הז לע ובשחת םא .ך"נתל דבכוי הרומה
 ,ונילע העפשה שי םיאצמנ ונא הב הביבסל
 חונ ושיגרת םתא .ונלש תוגהנתהה לע העפשה
 ,םכלש רבחה לש אמא לע קוחצלו ללקל
 םג רבד ותוא .אל ?םכמ רטמ תאצמנ איהשכ

 .םיקחשמב

 = ו ווא

 זא ,קחשמ לש הריוואב םיקחשמ ונחנא םא
 ,םיקוחצ לש הריוואב קחשנ םא .ץורי קחשמה
 .םיקוחצ ץירנ ונחנא זא

 טקש םוקמ לכ םדוק ?הבוט הריווא וז המ זא
 םלועה תא ןיימדל ולכות וב םוקמ ,תוערפהמ
 ארקי םכלש אבאש ילב ,םכיניע לומ שרפנ
 לגרב ול דרגל וא ,ןופלטל תונעל עגרל םכל

 םוקמ תויהל ךירצ הז .םוקל ףייע אוה יכ
 םיפופ לע אלו ,ןחלוש ביבס רמאנ ,דקוממ
 שי המ ןיימדלו רוחאל ןעשיהל םכל ומרגיש
 האבה השיגפה לע בושחל וא ,תיבב תושעל

-=1 / 

 ,קחשמ לש הריווא תויהל הכירצ וז .םכלש
 ןונגסל םאתהב תונתשהל הלוכי וז הריוואו
 .קחשמה

 שרוד תיפא היזטנפ קחשמש ונרמא זא
 .תוערפהמ הטקש הריווא (כ"דב)

 היצריפסנוק ,המיא יקחשמ םע הרוק המ
 תפסות -ףסונ והשמ םיכירצ ונא הפ ?'וכו

 ,רדחב םירזופמ תורנ ,םייובכ תורוא :הריווא
 המיא טרסמ הטקש הקיסומ ,תרוטק תצק ילוא
 הרז הביבס ונל ןתונו הנתשמ לכה -בוט
 .תורקל לוכי לכה הב הביבס ,ליגרהמ
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 לכב הלועמ והשמ איה הקיסומ ,בגא ךרד
 םיבלושמ םהב םיקחשמב ,המגודל ינא .קחשמ
 לש קסידב שמתשמ ,הלועפ יעטקו תוברק
 םילועמ םיעטק רפסמ שי םש ,"סקירטמה"
 .אלו היזטנפ וז םא םג ,תוברקו הלועפ יקחשמל
 אלמ ינרדומ קחשמ וא ,ינוידב עדמ קר
 .תומילא

 0 ,םיפסונ םירבד םג איה הריווא
 | ,לכוא

 הרקמב דחוימב) יוצרו בוט רבד הז לכוא
 .המו הרוק המ הנשמ אל ,דימת בער ינא -ילש
 ,ןרעו יבא תא ולאשת .לכוא דימת ינא ,בצמה
 התיבה םהילא אב ינאש םיחמש דימת אל םה
 לוכי לבא ,(רכינ יפסכ דספהב םייתסמ הז יכ
 | ,לכה סורהל םג

 םע החיש ידכ ךותו ,םיקחשמ ונחנאש רמאנ
 הציפ סלוב החנמה ,ינמרגה יאשחה ןכוסה
 קרוי אוה ךכל ףסונבו ,הלוק התושו ,הבמבו
 = םורהי אל הז םאה .ותחוראמ תויראש םכילע
 רבדה ותוא .ןכש יאדווב ?קחשמה תא םכל
 -רואית עומשל ףיכ אל הז -םינקחשה םע הרוק
 הז ,ילסיב סעול ןקחשש ןמזב ברק תניצס לש
 = .ןלוכאל רשפא ןכ יתמ תעדל בושח ןכל .זיגרמ
 דואמ ער) ?שארמ העובק הקספהב ילוא
 וא ,קחשמה ינפל ילוא ,(המיא יקחשמב
  הרקמ לכב -ירחא דחיב לוכאל םיעבוקש
 5 .ולאה םירבדל גואדל ףידע

 . .ףיסוהל ןתינש םינטק םיפיט ןומה דוע שי
 - לכהש ורכזתו ,ולש תונויערהו ןקחשו החנמ לכ
 = ,אל) םיילוק םיטקפא ,תושופחת :ךלוה
 == ,(וילוק טקפאל בשחנ אל הלוקמ םיספרג
 = = \לכ ,רויצ ןא הריט לש םגד ומכ קחשמל םירזע
 .יתימאל ךופהל ול םורגיו קחשמל ףיסויש רבד
 .רתוי

 -..הבשחמל רמוח תצק םכל יתתנש הווקמ
 ₪ ליבשב ירה ,תונהיל הז בושח יכה ,ורכיז
 ,םיקחשמ ונחנא
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 :(/ווצקסוא5 95/98-ב קחשמה תא ץירהלו ןיקתהל ידכ

 רוחבל ולכות זאו ולעי הנקתהה יטירפת .ןנוכל רוטילקתה תא וסינכה

 .הנקתהה לדוגב

 תואב ורחב ,,"רייפ"ה תא וחתפ ,הלוע אל הנקתהה טירפתש הרקמב
 .5511)ק לע םיימעפ וצחל זאו םכלש (-[2-ה ןנוכ

 הטילש תודוקפ
 תוירי - שט

 הנימי - א6צק6-ב ינמי ץח

 הלאמש - 6/46-ב ילאמש ןח
 הציפק - ןוילע ץח
 ףפוכתת תומדה - ןותחת ץח

 תודחוימ תולועפ - 1

 תוילמינימ דבעמ תושירד
 והווטוה 166 דבעמ
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